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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill maupun hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala
atau masalah yang dihadapi di perusahaan PT Prabutirta Jaya Lestari selama 2 bulan
yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan PT Prabutirta Jaya Lestari ini ditempatkan
dalam di divisi yang berbeda yaitu divisi Human Resource Development (HRD),
dan Gudang Bahan Baku (GUBABA). Pada divisi HRD bertugas untuk mengurus
keperluan pegawai kantor, lapangan dan gudang. Pada divisi GUBABA bertugas
untuk mengurus pengarsipan data, pengecekan barang di gudang, dan pengecekan
barang masuk
Kata Kunci : PKL, HRD, GUBABA.

viii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang PKL
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam
menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Menurut UU No 20 Tahun 2003 Bab 2
pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Maka dinilai perlu untuk
diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai penerapan ilmu pengetahuan di
institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh
oleh mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan
sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal
lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. PKL adalah sebuah
kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam
program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan
penerapan ilmu yang telah dipelajari sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
Program Studi S1 Informatika merupakan bidang pengolaan teknologi
informasi yang mencangkup bidang-bidang yang berhubungan dengan sistem
komputer, baik perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, hingga
pengolahan data-data komputer. Saat ini, kebutuhan akan teknologi informasi sudah
menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari. Hampir semua kebutuhan harian
ditopang dengan teknologi informasi, seperti gadget smartphone.
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Penulis melakukan PKL di PT Prabutirta Jaya Lestari. PT Prabutirta Jaya
Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum
dalam kemasan. Tapi dalam prosesnya dibutuhkan berbagai sumber daya untuk
mengolah teknologi-teknologi yang ada khususnya dalam bidang IT. Oleh karena
itu penulis tertarik untuk melakukan PKL di PT Prabutirta Jaya Lestari karena ingin
mengetahui bagaimana proses pembuatan air minum dalam kemasan.
1.2.

Maksud dan Tujuan PKL
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa maksud

dan tujuan.
1.2.1. Maksud dari pelaksanaan PKL
1. Mahasiswa mempelajari dan beradaptasi dalam suatu bidang pekerjaan
tertentu.
2. Mahasiswa dapat menerapkan hal-hal yang telah dipelajari dalam bidang
masing-masing.
3. Mahasiswa melakukan praktik kerja sesuai dengan bidang keahlian dan
latar belakang pendidikan.
1.2.2. Tujuan pelaksanaan PKL adalah:
1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja.
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1.3.

Kegunaan PKL
Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara nyata
dalam dunia kerja.
2. Melatih mahasiswa untuk dapat beradaptasi di dalam lingkungan kerja.
3. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, serta tingkah laku di dalam
dunia kerja.

1.4.

Tempat PKL
Pelaksanaan PKL bertempat di PT Prabutirta Jaya Lestari beralamat di Jalan

W.A. Rahman No 21, Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat,
Bandar Lampung 35239. Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia ke PT
Prabutirta Jaya Lestari yaitu 14,7 km dengan waktu tempuh 20 menit.

Gambar 1.1. Denah Lokasi PT. Prabutirta Jaya Lestari
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Gambar 1.2. Tampak Depan PT. Prabutirta Jaya Lestari
1.5.

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Semester Pendek Genap

yang berlangsung selama 2 bulan atau 48 hari, dimulai dari tanggal 10 Juli 2017
s.d. 02 September 2017. Waktu pelaksanaan PKL pada PT Prabutirta Jaya Lestari
yaitu 6 hari dalam seminggu. Senin – Jumat jam 08.00 – 16.00 dan Sabtu jam 08.00
– 14.00
Waktu penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan adalah selama 2 bulan
terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan (SK).
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1.Sejarah Perusahaan
PT. Prabutirta Jaya Lestari adalah perusahaan Swasta Nasional yang
berkedudukan di Bandar Lampung, bergerak dalam bidang usaha industri Air
Minum Dalam Kemasaan (AMDK) dengan merk dagang “TRIPANCA”. PT.
Prabutirta Jaya Lestari didirikan pada tanggal dua puluh empat Februari sembilan
ratus sembilan puluh tujuh (24-2-1997), berdasarkan akta Nomor 25, salinan akta
Nomor : 52, tanggal 17 Juni 1997 dan salinan akta Nomor : 02, tanggal 4 April
2002, yang dibuat oleh notaris Djoni,SH dan telah disahkan oleh Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-10070
HT.01.01.TH.2002
Pada tahun 2012 telah diadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai
dengan Akta Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH Nomor 77 tanggal 25 November
2011 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-08522.AH.01.02.Tahun 2012. Pada tahun 2014 telah
diadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris Asvi
Maphilindo Volta, SH Nomor 94, tanggal 25 Agustus 201 dan dalam proses
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Lokasi pabrik terletak di Desa Batu Putu yang berada dikaki Gunung Betung,
dimana keasrian daerah masih terjaga karena terletak tidak jauh dari kawasan hutan
lindung sehingga sumber air sangat terjaga keasrianya. Pabrik PT. Prabutirta Jaya
Lestari berada di sebidang tanah seluas ± 57.600 (lima puluh tujuh ribu enam ratus)
meter persegi yang berlokasi di Jl. WA.Rahman No. 21, Kel. Batu Putu, Kec. Teluk
Betung Utara, Bandar Lampung.
2.1.1. Visi Perusahaan
Menjadikan PT. Prabutirta Jaya Lestari sebagai perusahaan Ari Minum
Dalam Kemasan “ TRIPANCA” yang berskala Nasional.
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2.1.2. Misi Perusahaan
Menghasilkan produk unggulan yang bersaing dipasar lokal dan nasional
serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2.2. Struktur Organisasi PT Prabutirta Jaya Lestari
2.2.1. Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari
Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari dapat dilihat pada gambar
2.1

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari

2.2.2. Deskripsi
A. Direktur Utama
Direktur Utama adalah Orang yang berperan penting dalam sebuah
perusahaan yang dapat menentukan berkembangnya sebuah perusahaan.
Adapun tugas yang harus dijalankan adalah:
a. Bertanggung jawab dalam pembinaan PT Prabutirta Jaya Lestari.
b. Menandatangani surat-surat penting.
c. Mampu mengambil keputusan yang tepat.
d. Mengontrol kinerja karyawan, memberikan arahan yang baik pada
karyawan dan mengutamakan kesejahteraan seluruh karyawan.
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B. Manajer Operasional
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengarahkan staf untuk bekerja sesuai dengan standar perusahaan.
b. Membuat dan melaksanakan program untuk menunjang pencapaian
target dari segi penjualan.
c. Membuat marketing map untuk wilayah kerjanya.
C. Kepala Divisi Quality Control
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengontrol seluruh kegiatan produksi agar sesuai standar yang ada.

b.

Mengawasi jalanya produksi sesuai dengan standar operasional
prosedur yang telah disepakati.

c.

Melakukan koordinasi dengan divisi warehouse.

D. Kepala Divisi Pergudangan (Warehouse)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengontrol laporan bahan baku keseluruhan.

b.

Membantu memberikan informasi ke bagian purchasing mengenai
stock bahan baku yang kurang.

E. Supervisor Gudang Barang Jadi
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan gudang barang
jadi.

b.

Menerima dan menandatangani Delivery Order yang dikeluarkan
Divisi Marketing.

c.

Melakukan pengecekan semua produk jadi yang masuk dan keluar
serta yang berada di dalam gudang.

F. Supervisor Gudang Bahan Baku
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a. Membuat laporan harian stok bahan baku.
b. Mengatur pembagian kerja personil gudang bahan baku.
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c. Melakukan pengecekan semua barang yang masuk dan keluar dari
gudang bahan baku.
G. Kepala Divisi Pembelian (Purchasing)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengkoordinir proses pembelian dan menerima laporan dari staff
purchasing.

b.

Menandatangani surat-surat dan purchasing order.

c.

Menegosiasi harga pembelian, ongkos angkut, pembayaran sebelum
disetujui oleh Manajer operasional.

H. Kepala Divisi Produksi
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Merencanakan kegiatan produksi dan setiap bagian pendukungnya.

b.

Mengontrol

pelaksanaan

kegiatan

produksi

dan

bagian

pendukungnya.
c.

Melakukan koordinasi dengan divisi quality control untuk
mengendalikan mutu produksi sebelum dan sesudah proses
produksi.

d.

Melakukan koordinasi dengan mekanik dalam hal perawatan dan
perbaikan karena masalah sebelum dan sesudah produksi.

I. Supervisor Produksi
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengawasi dan memberikan arahan secara singkat kepada seluruh
personil produksi.

b.

Memeriksa

kelengkapan

dan

kesiapan

personil

produksi

berdasarkan kebutuhan mesin produksi yang beroperasi.
c.

Membuat dan mengisi buku laporan harian yang berhubungan
dengan proses produksi.

d.

Merawat dan memeriksa kelengkapan dan peralatan kerja.

J. Kepala Divisi Keuangan
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengatur kegiatan administrasi keuangan.

b.

Mengatur casflow perusahaan.
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c.

Melakukan verifikasi bukti pembayaran dan penerimaan kas sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sehingga pembayaran dan
penerimaan terlaksana dengan baik didukung dengan bukti-bukti
yang benar dan akurat.

d.

Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pembayaran pada pihak ke
tiga, gaji serta kesejahteraan karyawan, sehingga pelaksanaan
pembayaran dapat berjalan lancar, cepat, dan tepat.

e.

Menyusun keuangan dan arus kas bulanan berdasarkan realisasi
pengeluaran kas untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan
sehingga jumlah penerimaan pembayaran dan saldo dapat diketahui
setiap akhir bulan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan.

K. Supervisor Piutang
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Memeriksa buku kas serta lampiran voucher debet atau kredit.

b.

Memeriksa laporan penjualan.

c.

Memeriksa laporan piutang dan pembayaran piutang.

L. Supervisor Pembukuan (Accounting)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Membuat laporan bulanan.

b.

Menyiapkan laporan pajak tahunan.

c.

Membuat laporan aktiva dan inventaris serta penyusutanya.

d.

Mengontrol mutasi transaksi kas dan bank dalam buku besar.

e.

Merekap pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

M. Supervisor Hutang
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a. Memeriksa hutang setiap supplier.
b. Memeriksa pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo.
c. Menandatangani tagihan hutang yang akan dibayar.
d. Menentukan tanggal pembayaran hutang supplier.
N. Kepala Divisi Pemasaran (Marketing)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a. Membuat rencana area coverage dan target sales.
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b. Berkoordinasi secara berkala dengan supervisor tentang penjualan.
c. Mengevaluasi dan memonitor hasil kerja supervisor di lapangan dan
para salesman atas target penjualan.
d. Berkerjasama

dengan

bagian

kendaraan

terkait

kelancaran

pendistribusian barang sampai ke lapangan.
e. Berkoordinasi dengan quality control terkait dengan mutu barang
dan keluhan pelanggan.
f. Mengontrol pasar secara berkala dan berkesinambungan.
O. Supervisor Pemasaran (Marketing)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengawasi dan mengarahkan secara intensif semua salesman
dipasar.

b.

Menerima setoran penjualan dari salesman.

c.

Menghitung dan mengoreksi premi salesman, supir dan kernet
secara rutin setiap bulan.

d.

Bertanggung jawab terhadap pendistribusian barang sampai ke
pelanggan.

e.

Mengecek keadaan pasar secara berkala.

P. Kepala Divisi Perlengkapan (Equipment)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Mengawasi kinerja bagian mekanik dan memberikan laporan kerja
harian jika terdapat kerusakan mesin yang dialami.

b.

Mengontrol kesediaan sparepart untuk mesin produksi.

c.

Mengawasi kinerja bagian kendaraan dan memberikan laporan jika
terjadi kerusakan kendaraan.

d.

Mengontrol sparepart kendaraan.

Q. Supervisor Mekanik
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Memeriksa kesiapan dan kelengkapan mesin yang berada diruang
produksi.

b.

Melakukan dan melaksanakan proses ozonisasi dan pembilasan
peralatan yang ada diruang produksi.
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c.

Membuat rencana jadwal perawatan dan perbaikan mesin.

R. Supervisor Kendaraan
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Memeriksa kesiapan dan kelengkapan kendaraan yang berada untuk
beroperasi.

b.

Melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan kendaraan.

c.

Mempersiapkan sparepart yang diperlukan kendaraan.

S. Kepala Divisi Umum
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Bertanggung jawab kepada Manajer operasional atas keseluruhan
sistem bagian umum.

b.

Membuat rencana penerimaan tenaga kerja.

c.

Menerima dan menyaring penerimaan tenaga kerja baru dan
melakukan kegiatan pelatihan.

d.

Membantu kendala atau keluhan yang dialami karyawan dalam
pekerjaannya.

T. Supervisor Keamanan (Security)
Divisi ini memiliki tugas sebagai berikut:
a.

Memeriksa kendaraan keluar masuk perusahaan.

b.

Membuat jadwal kerja.

c.

Mencatat daftar surat yang masuk.

d.

Mengarahkan anggota security dalam menjaga keamanan agar
tercipta suasana kondusifdi lingkungan perusahaan.

e.

Mengatur jadwal apel dan latihan fisik anggota setiap minggu.

U. Seluruh staff
Divisi ini memiliki tugas menjalankan apa yang diperintahkan oleh
atasan setiap bagian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
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2.2.3. Kegiatan Umum Perusahaan
Usaha ini memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
dengan merk dagang Air Minum Tripanca yang dikemas dalam bentuk
Gallon 19 liter, Cup 150 ml, Cup 240 ml, dan Botol Plastik ukuran 330 ml,
600ml, 1500ml.
Guna mendukung kegiatan proses produksi dan pemasaran yang
baik maka dibentuk suatu manajemen pemasaran dengan menempatkan
tenaga-tenaga handal yang sudah berpengalaman di bidangnya masingmasing.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Pelaksanaan PKL: ARI WIYANTO (14312357)
3.1.1. Bidang Kerja
Selama Melaksanakan PKL di PT Prabutirta Jaya Lestari, penulis
ditempatkan di dua divisi, yaitu divisi IT (Information and Technology) dan
HRD (Human Resource Develovment). Tugas utama pada bidang IT adalah
Maintenance System dan Teknisi Hardware. Pada bagian Maintenance System
mereka mengelola sistem yang ada di perusahaan. Pada bagian Teknisi
Hardware mereka bertugas untuk mengontrol kondisi perangkat keras seperti
komputer atau printer dimana bila terdapat gangguan pada hardware mereka
yang memperbaiki perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu divisi HRD, dimana
pada divisi ini mengurus keperluan pegawai kantor, lapangan dan gudang.
Selama melaksanakan PKL di PT Prabutirta Jaya Lestari penulis melaksanakan
beberapa kegiatan seperti yang tertera di tabel 3.1. Daftar Kegiatan berikut :

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabel 3.1. Daftar Kegiatan
Kegiatan
Mengosongkan Catridge Printer
Menyusun Data dan Berkas Karyawan
Menginput Surat Izin dan Surat Terlambat (Januari-Agustus)
Membantu Staf IT Instalasi Komputer
Membuat Label untuk Gaji Karyawan dan Menginput data
Surat Izin Karyawan
Menyusun dan Menghitung Gaji Karyawan
Membantu staf HRD ke Bank untuk Pendaftaran Perol
Input Surat Izin Keluar Karyawan
Rekapitulasi data lembur Gaji Karyawan
Input data Family Gathering (Tripanca)
Membuat Proposal Family Gathering PT Prabutirta Jaya
Lestari
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3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Tugas dari HRD bertugas melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan persiapan, antara lain
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam persiapan meliputi
jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen terkait, dan
sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dalam hal persiapan meliputi hukum
ketenagakerjaan, kondisi pangsa tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selama PKL,
penulis ditempatkan di bagian HRD dengan pelaksanaan kerja sebagai berikut :
1.

Mengosongkan Catridge Printer
Merupakan kegiatan yang dilakukan staf IT dalam melakukan perawatan
terhadap printer, karena ada beberapa printer yang tintanya beku. Keahlian
yang diperlukan dalam mengosongkan catridge printer adalah keahlian
dalam bidang troubleshoting.

2.

Menyusun Data dan Berkas Karyawan
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh staf HRD dalam melakukan
penyusunan data dan berkas karyawan berdasarkan devisi dan urutan nama
karyawan, yang bertujuan mempermudah staf HRD ketika melakukan
pencarian berkas karyawan. Keahlian yang dibutuhkan adalah mahasiswa
harus teliti dalam mencari berkas serta menyusun dan mengurutkan data
berdasarkan file yang di dapat dari staf HRD.

Gambar 3.1. Berkas Karyawan
3.

Menginput Surat Izin dan Surat Terlambat (Januari-Agustus)
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Merupakan kegiatan dari staf HRD untuk mengolah data karyawan yang
tidak bisa masuk kerja atau terlambat dari bulan januari sampai dengan
bulan agustus. Memasukan data karyawan yang izin dan terlambat tersebut
dalam bentuk excel yang nantinya akan dimasukan ke dalam sistem.
Keahlian yang diperlukan adalah mahasiswa harus bisa menggunakan
microsoft excel, dan bisa mengurutkan data pada microsoft excel seperti
mengurutkan data berdasarkan tanggal dan bulan.

Gambar 3.2. Surat Izin dan Surat Terlambat Karyawan
4.

Membantu Staf IT Instalasi Komputer
Instal ulang komputer pada divisi marketing (menginstal ulang komputer
pada divisi marketing dikarenakan mendapat laporan dari staf IT untuk
membantu instalasi komputer selama 2 hari) dikarenakan terkena virus.
Keahlian yang diperlukan dalam hal ini adalah :
a. Mahasiswa bisa mengistal ulang komputer dengan menggunakan versi
windows apa saja. Namum disini penulis menginstal komputer
menggunakan windows 7.
b. Mengistal kembali driver hardware (perangkat keras) dan software
(perangkat lunak) yang diperluakan. Disini penulis menggunakan
Driver Pack.
c. Bisa melakukan restore data dari server yang ada di perusahaan.

5.

Membuat Label untuk Gaji Karyawan dan Menginput Data Surat Izin
Karyawan.
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Salah satu bagian dari pekerjaan staf HRD yaitu membuat label untuk
gaji karyawan, dan menginput data surat izin karyawan yang tidak bisa
hadir. Keahlian yang dibutuhkan dalam membuat label untuk gaji karyawan
dan menginput data surat izin karyawan adalah mahasiswa bisa
mengoperasikan microsoft excel karena format label gaji dan format surat
izin karyawan dibuat menggunakan microsoft excel.

6.

Menyusun dan Menghitung Gaji Karyawan
Kegiatan yang dilakukan staf HRD yaitu menghitung dan menghitung
gaji karyawan, disini penulis diminta untuk membantu staf dalam
penyusunan dan menghitung gaji karyawan. Perhitungan dan penyusunan
gaji dilakukan pada hari jumat sampai dengan hari sabtu siang, dan data gaji
karyawan didapat dari staf Keuangan yang diberikan kepada staf HRD.
Keahlian yang dibutuhkan adalah mahasiswa harus teliti dalam menghitung
dan menyusun gaji setiap karyawan.

7.

Membantu staf HRD ke Bank untuk Pendaftaran Perol
Disini penulis dimintai bantuin oleh staf HRD untuk ke Bank
membawakan dokumen-dokumen pendaftaran perol (transfer gaji dari bank
ke rekening karyawan perusahaan)

8.

Input Surat Izin Keluar Karyawan
Merupakan kegiatan dari staf HRD untuk mengolah data karyawan yang
melakukan izin keluar saat jam kerja. Biasanya izin yang dilakukan adalah
dinas luar, mengambil bahan baku di gudang tatum (panjang). Memasukan
data karyawan yang izin keluar tersebut dalam bentuk excel yang nantinya
akan dimasukan kedalam sistem.
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9.

Rekapitulasi data lembur Gaji Karyawan
Kegiatan dari staf HRD yang mana dilakukan pada awal minggu dan
awal bulan yaitu merekap data gaji karyawan, yang bertujuan agar ketika
ada karyawan harian yang ingin melakukan protes terhadap gaji yang telah
diterima. Disini penulis hanya dimintai untuk merekap data gaji karyawan
pada bulan juni sampai bulan juli. Keahlian yang dibutuhkan pada
rekapitulasi data adalah bisa mengoprasikan microsoft excel, bisa
mengurutkan data berdasarkan tanggal dan bulan.

10. Input data Family Gathering (Tripanca)
Family Gathering Tripanca merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada
hari Minggu, 10 Oktober 2017. Disini penulis dimintai bantuan untuk
melakukan input data Family Gathering yang bertujuan untuk mendata para
karyawan yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Yang mana data
tersebut nantinya akan digunakan untuk memberi makan para peserta yang
hadir, mendata karyawan yang sudah memiliki keluarga atau belum.
Keahlian

yang dibutuhkan untuk

penginputan data adalah bisa

mengoprasikan microsoft excel.

11. Membuat Proposal Family Gathering PT Prabutirta Jaya Lestari
Penulis diminta oleh staf HRD untuk membuat sebuah proposal kegiatan
untuk acara Family Gathering, yang mana penulis disuruh untuk
membuatkan proposalnya berdasarkan contoh proposal standar perusahaan.
Keahlian yang dibutuhkan adalah Korespondensi (dalam pembuatan
proposal kegiatan).
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan kendala yaitu
ketika beberapa perangkat komputer tidak dapat dioperasikan. Kendala ini
terjadi ketika jam kerja dan kurang lebih dua puluh perangkat komputer di
divisi marketing tidak dapat digunakan, hal ini diperkirakan perangkatperangkat komputer tersebut terinfeksi virus ransomware wanna cry yang
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sedang menyerang dunia maya pada saat itu. Karena semua komputer pada
divisi marketing mati, akhirnya kegiatan jam kerja pada saat itu menjadi
terganggu karenanya.

Gambar 3.3. Proses Scanning virus
3.1.4. Cara Mengatasi Masalah
Dari kendala diatas penulis mencoba mencari solusi untuk dapat
menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan cara melakukan instal ulang
pada semua komputer yang terinfeksi virus wanna cry dan memasang anti
virus tambahan lalu melakukan restore data dari server pada semua
komputer yang ada di divisi marketing.
Menurut John Villasenor, seorang profesor di the University of
California, Los Angeles Ransomware adalah sejenis malware yang intinya
mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah
penggunanya untuk mengakses data hingga tebusan dibayar. WannaCry
(wcry) atau juga dikenal sebagai Wanna Decryptor adalah program
ransomware spesifik yang mengunci semua data pada sistem komputer dan
membiarkan korban hanya memiliki dua file: instruksi tentang apa yang
harus dilakukan selanjutnya dan program Wanna Decryptor itu sendiri
(sumber: http://m.cnnindonesia.com/teknologi/).
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3.2. Pelaksanaan PKL: DIAH AMBARWATI (14312162)
3.2.1. Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian GUBABA
(Gudang Bahan Baku). GUBABA mempunyai beberapa tugas yaitu :
a.

Pengarsipan data masuk untuk bukti sebagai tanda terima di dalam
perusahaan.

b.

Pengecekan barang di gudang untuk memastikan ketersediaan/stok.

c.

Pengecekan barang masuk untuk memastikan bahwa barang yang
masuk sesuai dengan yang dipesan.

GUBABA terdiri dari Kepala Divisi Gubaba, Supervisior Gubaba, dan Admin.

3.2.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan admin selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di Bagian GUBABA (Gudang Bahan Baku), yaitu :
1.

Merekap data
a. Data barang masuk (per-Hari)
Pada kegiatan ini admin bertugas untuk merekap data mentah dari
suplier setiap hari pada waktu barang masuk.
b. Data permintaan dalam bagian produksi (per-Hari)
Pada kegiatan ini admin bertugas untuk merekap data barang keluar dan
di kirim ke bagian produksi dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut.
c. Pengarsipaan data re-Ject (tidak layak pakai)
Admin bertugas untuk mengarsipkan data re-Jack atau rusak dan akan
dikirim kembali kepada supplier.

2. Melakukan pengecekan barang masuk dan barang keluar
Admin melakukan pengecekan barang yang akan segera digunakan sebagai
produk yang akan dihasilkan.
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3.

Membuat laporan untuk kadiv perhari dan perbulan
Admin membuat laporan yang akan diserahkan kepada kepala devisi
GUBABA untuk setiap barang masuk maupun keluar dan perbulan.
Tabel 3.2 Laporan Lembur Karyawan
No
1
2
3
4
5

4.

Nama
Dede
Andre
Buang
Sholeh
Ifan

Jam Kerja
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00

Jam Lembur
2
3
2
4
3

Lemburan
2 Fuso Karton Box
1 Fuso Botol 600ml
3 Truk Label Body
3 Fuso Botol 1 Liter
2 Fuso Karton Box

Penulisan laporan data lembur karyawan per - hari
Admin melakukan penulisan secara manual untuk membuat data lembur
karyawan perhari dan akan diserahkan kepada bagian HRD untuk pendataan
gaji tambah.

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan PKL di PT. Prabutirta Jaya Lestari memiliki beberapa
kendala yaitu;
1.

Penulisan laporan data lembur karyawan masih dilakukan secara manual.
Sehingga menyebabkan keterlambatan proses penyerahan laporan kepada
pimpinan.

2.

Pengarsipan data hanya di kerjakan satu minggu sekali, hal ini menyebabkan
terjadinya penumpukan data kemudia penulis juga belum memahami
bagaimana cara pengarsipan yang baik dan benar, sehingga penulis mengalami
kesulitan dalam mencari berkas data yang akan diarsipkan dan kesulitan dalam
membedakan jenis produk barang yang akan diarsipkan.

3.

Penulis tidak dapat bekerja secara maksimal di karnakan Spesifikasi komputer
yang ada di bagian GUBABA kinerja nya kurang baik sehingga menyebabkan
terhambatnya penginputan data ke dalam sistem.
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3.2.4. Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala diatas, penulis mencoba mencari solusi untuk dapat
menyelesaikan kendala yang terjadi pada perusahaan :
1.

Penulis membuat laporan data lembur karyawan menggunakan Microsoft
Excel, kemudian penulis mengecek kembali data lemburan karyawan dengan
teliti, sehingga tidak terjadi human error.
Berdasarkan kendala yang dihadapi terdapat faktor kelalaian pada manusia atau
disebut juga Human Error. Menurut Park (1997) dari buku Putro FC, Helianty
Y, Desrianty A. 2015 yang tertera pada jurnal yang berjudul USULAN
PERBAIKAN

SISTEM

MENGGUNAKAN

KERJA

METODE

MESIN

BANDING

SYSTEMATIC

HUMAN

DI

PT.X
ERROR

REDUCTION AND PREDICTION APPRORACH (SHERPA). Human error
dapat didefinisikan sebagai kegagalan manusia dalam melakukan tindakan
yang telah ditentukan (atau performansi dari tindakan yang dilarang) dalam
batasan khusus pada akurasi, rentetan, atau waktu, yang dapat mengakibatkan
kerusakan pada peralatan dan properti atau gangguan jadwal operasi. Human
error merupakan tindakan diluar batas penerimaan atau simpangan dari norma,
dimana batas penerimaan performansi didefinisikan oleh sistem. Penyebab
utama human error adalah variabilitas sifat manusia. Manusia bervariasi, tidak
ada seorang pun melakukan hal yang sama persis dua kali. Variabilitas yang
besar menyebabkan fluktuasi acak pada performansi yang kadangkala cukup
besar untuk menghasilkan error dan hanya bisa dikendalikan oleh keahlian
yang didapatkan melalui pelatihan.
2.

Penulis melakukan pengarsipan data yang di kerjakan setiap hari dan
mengelompokan berdasarkan jenis data barang agar tidak terjadi penumpukan
data barang dan banyak bertanya kepada admin bagaimana cara pengarsipan
yang baik dan benar, kemudian mengelompokkan berkas dan membuatkan
label berdasarkan jenis barang. Kemudian penulis mencari refrensi dari jurnal
mahasiswa.dinus.ac.id dengan unisbablitar.ejounal.web.id.
Menurut Barthos, 1989 dari buku Muhidin AS. 2016 Tentang Pengelolaan
Arsip Digital. Arsip adalah simpanan surat-surat penting. Surat dapat dikatakan
sebagai arsip apabila surat tersebut masih mempunyai kepentingan (bagi
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lembaga, organisasi, instansi, perseorangan) baik untuk masa kinimaupun masa
yang akan datang, dan surat tersebut harus disimpan dengan menggunakan
suatu sistem penyimpanan tersebut sehingga surat tersebut mudah dan cepat
ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali.
3.

Untuk mengatasi masalah tersebut penulis menyarankan untuk menambahkan
perangkat keras pada komputer atau menyediakan komputer yang sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1.

Simpulan
PT. Prabu Tirta Jaya Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang produksi dan pejualan air mineral. Pada saat melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) di PT Prabutirta Jaya Lestari penulis ditempatkan di divisi
HRD (Human Resource Development), IT (Information and Technology) dan divisi
GUBABA (Gudang Bahan Baku). Adapun kegiatan yang dikerjakan pada divisi
HRD yaitu :
1. Penyusunan data dan berkas karyawan.
2. Penginputan data surat izin, surat terlambat, surat izin keluar dan family
gathering.
3. Membuat label gaji dan membantu merekap data gaji lembur karyawan
4. Pembuatan proposal kegiatan family gathering.
Pada Divisi IT kegiatan yang dikerjakan yaitu :
1. Membersihkan dan mengosongkan catridge printer.
2. Melakukan instalisasi komputer.
Pada Divisi GUBABA kegitan yang dikerjakan yaitu:
1. Merekap data barang masuk, data permintaan dalam bagian produksi dan
mengarsipkan data re-ject (tidak layak pakai).
2. Pengecekan barang masuk dan barang keluar.
3. Pembuatan laporan untuk kadiv.
4. Penulisan laporan data lembur karyawan.
Banyak hal yang dapat penulis ambil setelah melaksanakan PKL di PT Prabutirta
Jaya Lestari diantaranya adalah :
1. Meningkatkan mental dan komunikasi pada dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Memahami bagaimana cara berinteraksi sosial dengan pimpinan dan rekan
kerja dengan baik.

24

3. Menerapkan pelajaran yang sudah di dapat di perkuliahan ke bidang kerja
seperti Troubleshooting, Aplikasi komputer (bagian Microsoft Office),
Korespondensi (dalam pembuatan proposal kegiatan).
4. Memahami bagaimana cara pengarsipan data dan berkas.
5. Mengetahui cara penulisan dan pembuatan laporan.

4.2.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :
1. Penulis menyarankan untuk instansi/perusahaan agar tidak sungkan untuk
memberikan pekerjaan/tugas sesuai dengan jurusan mahasiswa yang
melakukan PKL agar ilmu yang didapat dari perguruan tinggi dapat
dimanfaatkan dengan baik.
2. Bagi mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan PKL di PT Prabutirja Jaya
Lestari penulis menyarankan untuk memiliki keahlian seperti Troubleshooting,
Aplikasi komputer, Korespondensi, dan Pengarsipan.
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