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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau 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 PT Citra Permata Utama selama 2 bulan
yaitu pada bulan Juli dan September 2016.

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi telah ditentukan dengan bidang
kerja yang ada. Pelaksanaan kerja pada bagian Penetapan yang dilakukan secara
rutin adalah membantu karyawan menghitung tabung,membuat surat penyerahan
elpiji, dan membuat laporan kerja harian.

Kedisiplinan perluditingkatkan terlebih khusus untuk para agen dan
keryawanagar dapat terjaganya kerja sama yang
baikkemudianperludilakukannnyapelatihanterlebihdahulubagipara agen agen yang
akan mulai melakukan pengisian agar dapat berjalan secara aman dan tertib.

Kata Kunci : PKL, Penetapan,Gate Keeper
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dan perkembangan dunia kerja pada era globalisasi saat ini

sangatlah pesat. Persaingan yang ketat dalam hal sumber daya manusia yang

berkualitas terjadi di seluruh perusahaan maupun instansi milik pemerintah.

Kompetensi sesuai disiplin ilmu hingga keterampilan khusus pada sumber daya

manusia tersebut menjadi persyaratan mutlak yang diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan swasta dan instansi-instansi pemerintah dalam merekrut sumber daya

manusia yang berkualitas dan kompeten demi memajukan performa perusahaan

maupun instansi masing-masing.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih luas dan komperenshif mengenai

dunia kerja bagi seluruh mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan dalam

mengaplikasikan teori dan Praktik Kerja Lapangan, maka Fakultas Teknik & Ilmu

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan seluruh mahasiswanya

untuk melaksanakan program PKL. Praktik Kerja Lapangan merupakan syarat

kelulusan program Sarjana di Perguruan Tinggi Teknokrat Lampung khususnya

pada jurusan Sistem Informasi. Melalui perkuliahan di kampus mahasiswa telah

diberikan berbagai teori dan pengetahuan sebagai pembelajaran di masa depan.

Praktik Kerja Lapangan menjadi bagi mahasiswa agar dapat mengetahui dan

memperoleh pengalaman mengenai situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata.

Selain itu, PKL juga dugunakan untuk mengaplikasikan teori-teori dan konsep

yang telah diajarkansaat masa kuliah dalam menyelesaikan pekerjaan, untuk

meningkatkan keterampilan mahasisa dalam menguasai situasi kerja, dan untuk

melatih diri melakukan kerja sama dengan sesama pegawai sehingga tercipta

suasana kerja yang kompak dan nyaman.
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Adapun perusahaan yang telah dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL

adalah PT . Citra Permata Utama. Perusahaan ini merupakan salah satu dari

kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Alasan

mendasar memilih PT . Citra Permata Utama adalah untuk mengetahui dan

mempelajari tentang kegiatan dunia kerja.

Kesempatan untuk menerapkan ilmu dan memperoleh pengalaman memang

merupakan tujuan dari pelaksanaan PKL dengan tercapainya tujuan Peraktik Kerja

Lapangan tersebut  diharapkan mahasiswa tidak lagimerasa canggung dengan

lingkungan kerja sehingga akan menjadi sumber daya manusia yang berkompeten

dan berkualitas.

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang diwujudkan dalam

kerja disuatu perusahaan. Selain salah satu dari tugas ahir Praktik Kerja

Lapangan juga sebagai kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerjas

ebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam

Pendidikan Nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan

kecerdasan, kreatifitas, dan keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang

dapat membangun dirinya sendiri serta bertangguang jawab atas pembangunan

Bangsa dan Negara dalam pencapaian perekonomian meningkat dan kehidupan

yang makmur.

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

 Untuk memberikan gambaran  nyata  tentang  penerapan  atau

implementasi  dariilmu  atau  teori  yang  selama  ini  diperoleh pada

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di

lapangan.

 Melatih  mahasiswa  calonlulusan agar  memiliki  kemampuan  dalam

beradaptasi dengan dunia kerja.



3

 Memberikan  sarana  pengembangan  kepribadian  bagi  mahasiswa  calon

lulusan didunia kerja.

 Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.

 Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana

bekerja danbersikap di dunia kerja.

 Meluaskan wawasan dan pandangan dan mahasiswa terhadap jenis – jenis

pekerjaan pada tempat dimana mahasiswa melaksanakan PKL.

 Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan

mahasisawa untuk memasuki dunia kerja.

 Memberikan bekal keterampilan mahasiswa agar mampu berkerja di

lapangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari sesuai dengan

minat yang akan dipilih.

 Mampu melakukan analisis situasi tempat pelaksanaa magang kerja

berdasarkan kaidah ilmiah.

 Memeberikan bekal kepada mahasiswa sehingga memiliki kemampuan

pada aspek tertentu diinstansi / swasta.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapang

Penulisan laporan selama mahasiswa melakukan Peraktik Kerja Lapangan

diharapkan banyak memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang bersangkutan.

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mendapat pengetahuan dan khususnya pengalaman yang tidak

diperoleh pada saat kuliah yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah menyelesaikan study.

Melalui PKL mahasisa juga dilatih untuk lebih bertanggung jawab dan

disiplin.
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1.3.2 Bagi Perusahaan

Antara PT Citra Permata Utama dengan Perguruan Tinggi Teknokrat

Lampung dapat terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan

dan saling bermanfaat satu sama lain.

1.3.3 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Dapat mengetahui seberapa besar ilmu yang diperoleh mahasiswa selama

dibangku perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja yang

nyata Dapat menjalin dan membina hubungan baik antara PT Citra

Permata Utama dengan Universitas Teknokrat Indonesia.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan ( PKL ) di :

Nama Perusahaan : PT  Citra Permata Utama

Gambar 1.1 Lokasi PT. Citra Permata Utama

Alamat : Jalan Lintas Sumatra Km 31, Desa Bandar Dalam

Kecamatan, Sidomulyo Lampung Selatan .

Telepon : 0823 – 77031455
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Bagian : Gate Keeper,

PT Citra Permata Utama dipilih sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan karena mahasiswa ingin mengetahui kegiatan kerja maupun mencari

pengalaman yang dilaksanakan oleh para keryawan diperusahaan tersebut. Jarak

tempuh antara PT Citra Permata Utama ke Universitas Teknokrat Indonesia ( UTI

) sekitar 38 km dan memakan waktu kurang lebih 60 menit perjalanan.

1.5 Jadwal waktu pelaksanaan  Praktik Kerja Lapanagan

1.Tahap Persiapan

Tahap awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan

mengobservasi perusahaan dalam hal ini PT Citra Permata Utama untuk

informasi tentang kegiatan PKL di perusahaan tersebut. Kemudian

mahasiswa membuat surat permohonan, setelah mendapat surat balasan

dan memperoleh izin melakukan  PKL, mahasiswa melaksanakan PKL

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ,di PT Citra

Permata Utama, mahasiswaa ditempatkan dibagian Gate Keeper.

Pelaporan yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, tepatnya pada

bulan Juli 2016 terhitung sejak tanggal 25 Juli sampai 17 September 2016.

Adapun jadwal pelaksanaan PKL yaitu, hari kerja dari Senin – kamis

dengan jam kerja dimulai pukul 08 : 00 – 16 . 00 dengan waktu istirahat

pukul 12 . 00 – 13 . 00, dihari jumat dimulai pukul 08 : 00 – 17 : 00

dengan waktu istirahat jam 11 : 30 – 13 : 00, sedangkan dihari sabtu mulai

pukul 08 : 00 – 12 : 00.
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3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Tahap penulisan laporan Peraktik Kerja Lapangan, dilaksanakan

setelah pelaksanaan kegiatan PKL, pada tahap ini mahasiswa meyusun

laporan dari hasil kegiatan PKL serta mengisi absensi, maupun mencatat

seluruh kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama melakukan Praktik

Kerja Lapangan.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan

Latar belakang perusahaan ini mulai banyak dikenal masyarakat sekitar

sejak awal berdiri di bulan juli 2012. PT Citra Permata Utama sangat sangat

diharpkan oleh masyarkat sebagai salah satu tempat pengisin tabung yang berada

di Bandar Dalam kecamatan sidomulyo yang tujuannya agar dapat memberikan

pelayanan yang baik dan nyaman dalam pengisian tabung gas elpiji.

PT Citra Permata Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

penyaluran elpiji, dimana perusahaan ini merupakan Stasiun Pengisian dan

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Mengingat kebutuhan LPG 3Kg  terhadap

masyarakat yang mengalami peningkatan pemakaian untuk konsumsi rumah

tangga, dengan adanya peluang ini maka PT. Citra Permata Utama berniat untuk

melakukan investasi dibidang Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa  untuk pengisian

tabung gas yang khususnya 3 kg perusahaan ini adalah perusahaan satu satunya

yang ada di desa bandar dalam kecamatan sidomulyo yang telah mendapatkan izin

dan pengesahaan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. : AHU –

0019252.AH.01.09 Tanggal 12 Maret 2010. Secara resmi              PT Citra

Permata Utama telah bergabung menjadi perusahaan pengisian tabung gas lpg

untuk masyarakat. Perusahaan ini sejak awal telah membuktikan diri sebagai salah

satu perusahaan yang membatu masyarakat untuk konsumsi rumah tangga,

mengedepankan masyarakat, mempermudah untuk pengisian kembali tabung gas.

Masyarakat sekitar dapat menjadikan perusahaan tersebut sebagai partner yang

mampu melayani dan memberikan kemudahan serta menjadikan perusahaan

tersebut sebagai salah satu partner yang baik untuk kebutuhan rumah tangga.
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Awal Berdirinya PT Citra Permata Utama

PT. Citra Permata Utama mulai banyak dikenal oleh masyarakat ataupun

mulai beroprasi awal bulan Juli 2012. Berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Km 31

desa Bandar Dalam kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan yang

merupakan daerah tidak terlalu padat penduduknya dan lokasi mudah dicapai oleh

konsumen konsumen yang tersebar di Sidomulyo,Kalianda dan sekitarnya,

perbatasan wilayah Lampung dengan Sumatera maupun dengan Lampung Tengah

dari terminal Induk pengisian LPG di Bandar Lampung. PT Citra Permata Utama

hanya ingin memberikan kemudahan untuk khususnya para ibu rumah tangga

dalam mengerjakan kegiatan sehari hari terlebih kepada masyarakat sekitar.

Dengan berkerja sama dengan pemerintah yang pengesahan Keputusan Menteri

Hukum dan HAMNo. : AHU – 0019252.AH.01.09 Tanggal 12 Maret 2010.

Dalam mendirikan perusahaan ini serta berjalannya pengisian ada dasar hukum

yang ditetapkan oleh pemerintah :

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Migas No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.

2. PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas.

3. PERMEN ESDM No. 0007 Tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman

pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir Migas.

4. PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan

pendistribusian LPG

Adapun logo dari PT Citra Permata Utama yang memang dari awal

pembukaan pengisian sampai sekarang yang belum pernah berubah :
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Gambar 2.1Logo PT Citra Permata Utama

Keterangan Arti Dari Logo :

1. Warna Hijau

Mencerminkan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan

2. Warna Biru

Mencerminkan handal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab

3. Warna warna mencolok

Langkah yang diambil perusahaan akan masa depan yang lebih dinamis

4. CPU di logo yang artinya Citra Permata Utama

Visi dan MisiPT Citra Permata Utama  untuk membangun dan mempermudah

masyarakat sekitar dalam kegunaan pengisian elpiji:

Visi:

PT Citra Permata Utama sebagai perusahaan profesional dapat membantu

pemerintah dalam program konversi penggunaan Minyak Tanah ke penggunaan

Elpiji.

Misi:

Memberikan pelayanan terbaik kepada Mitra Usaha dengan standar yang tinggi

disertai jaminan kualitas, kuantitas dan pengiriman yang tepat waktu yang serta

didukung oleh penyediaan sarana yang memadai.

Perkembangan Usaha

Kebijakan Energi Nasional, kedepan ketergantungan terhadap Minyak

pelan pelan dikurangi yang saat ini mencapai 50% akan dikurangi menjadi 23%,

sebaliknya ketergantungan terhadap gas dari 20% akan naik terus sehingga

mencapai 22% lebih ditahun 2025. Pemerintah telah mencanangkan program

substitusi minyak tanah ke LPG dengan tujuan untuk mengurangi subsidi BBM

Nasional. Pemerintah membuka peluang bagi Pihak Swasta nasional untuk ikut

berinvestasi dalam kegiatan usaha hilir ini (SPPBE) .
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Saat ini jumlah karyawan di PT Citra Permata Utama adalah 26 orang

yang terbagi ke beberapa posisi pekerjaan yaitu; manager, administrasi delevery

Order, administrasi keuangan, quality control, gate kepeer, operator,

maintenance, sopir, kernet dan cleaning servis. Dalam operasionalnya PT. citra

Permata Utama menggunakan peralatan sebagai pendukung kegiatan pengisian

seperti filling machine, pompa LPG, gas compresor, air compressor, generator,

conveyor, dan alat-alat pendukung lainya sebagai pendukung kegiatan Pengisian

dan Pengangkutan Bulk Elpiji di PT Citra Permata Utama. Kapasitas produksi

per hari mencapai saat ini 30 Ton.

Gas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi

untuk memberikan kemudahan dalam konsumsi rumah tangga. Perusahaan ini

selalu berusaha memberikan layanan dan gas yang berkualitas demi memenuhi

kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap cabang yang didirikan di semua daerah

berlomba lomba untuk memberikan layanan serta kenyamanan yang bukan hanya

memenuhi keinginan konsumennya saja, tetapi juga untuk memberi masyarakat

dan membuktikan bahwa PT Citra Permata Utama adalah perusahaan yang dapat

memberikan suatu hal yang memang diinginkan para masyarakat dan

konsumennya.
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2.2  Struktur Organisasi

 Struktur organisasi PT Citra Permata Utama dapat dilihat pada

gambar berikut :

Gambar 2.2 Struktur Bagan Organisasi

Manager Umum
&

Personalia

Direktur Utama

KA. Operasional

Supervisor
Filling Hall

Adm . Keuangan

Adm Delivery
Order ( DO )

Logistik Gate Keeper Operator Maintenance Umum
- Security
- Transportasi
- Office Boy
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Keterangan :

 Direktur Utama

 Manager Umum& Personalia

 KA. Operasional

 Adm . Keuangan

 Supervisor Filling Hall

 Adm . Delivery Order ( DO )

 Logistik

 Gate Keeper

 Operator

 Maintenance

 Security

 Trasportasi

 Ofice Boy

1. Uraian Tugas Direktur Utama

Direktur Utama merupakan fungsi jabatan tertinggi didalam sebuah

perusahaan, seperti Perseroan Terbatas ( PT ) yang secara garis besar bertanggung

jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas Direktur Utama didalam

perusahaan adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambilan keputusan,

pemimpin, pengelola dan eksikutor dalam menjalankan dan memimpin

perusahaan.

Tugas tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi

perusahaan

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dalam menjalankan perusahaan

c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk

juga keuntungan perusahaan



13

d. Merencanankan serta mengembangkan sumber sumber pendapatan dan

pembelanjaan kekayaan perusahaan

e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan

dunia luar perusahaan

f. Menetapkan strategi strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan

g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan diperusahaan,

mulai bidang adinistrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang

h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

2. Uraian Tugas Manager Umum dan Personalia

Manager Umum adalah manager yang memiliki tanggung jawab seluruh

bagian / fungsional pada suatu perusahaan ataupun organisasi.

Manager Personalia adalah mengkoordinasi semua kegiatan manajemen

sunber daya manusia dalam organisasi untuk memaksimalkanpengguna sumber

daya manusia secara strategis seperti kompensi karyawan, rekrutmen, kebijakan

personalia, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Tugas manager umum dan personalia

a. Mengidentivikasi lowongan staf, merekrut, mewawancarai dan

memilih pelamar

b. Mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan

c. Menumbuhkan kepercayaan

d. Mengevaluasi kegiatan kegiatan organisasi

e. Menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi

ataupun perusahaan
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3. Uraian Tugas KA . Operasional

Bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan dengan sebaik

mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan

dan klien dengan cara yang efektif dan efesien.

Tugas dan tanggung jawab

a. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi oprasi

perusahaan

b. Memangkas habis biaya biaya oprasi yang sama sekali tidak

menguntungkan perusahaan

c. Membuat pengembangan oprasi dalam jangka pendan dan jangka

panjang

d. Mengawasi persediaan distribusi barang dan tata letak fasilitas

oprasional

e. Melakukan pencairan cek untuk biaya agen

f. Mengatur anggaran dan mengelola biaya

4. Uraian Tugas Adm . Keuangan

Fungsi dari Adm Keuangan pada umumnya adalah menyusun anggaran

belanja, menentukan sumber daya dan cara pengunaannya, serta membuat

pembukuan tentang semua hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan

pengeluaran keuangan agar pengunaan biaya dapat efektif dan efesien.

Berikut ini adalah tugas dari Adm Keuangan :

a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman,

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran

b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan
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c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan

setoran, mengatur kas, menngani pembayaran atas kewajiban dan

membuat catatan transaksi kas

d. Mengelola kredit dan mengatur tagihan tagihan

e. Mengurus surat berharga, salah satunya menandatangani cek

f. Berkeja sama dalam menyusun administrasi keuangan dengan bagian

lain yang terkait sesuai visi dan misi perusahaan.

5. Uraian Tugas Supervisor

Pekerja yang berhubungan langsung dengan Manager. Namun dalam

konteks Supervisor mempunyai tanggung jawab yang tidak mudah, dalam banyak

kasus supervisor memiliki tugas strategis karena langsung terjun dilapangan

melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan oleh Manager.

Tugas seorang supervisor

a. Mengatur kerjaanya para bawahan  staf

b. Membuat job deskripsi untuk staf bawahannya

c. Bertanggung jawab atas hasil kerja staf

d. Membuat jadwal kegiatan kerja para karyawan

e. Membuat planing pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan

6. Uraian Tugas Adm Delivery Order

a. Menerima PO dan membuat surat jalan

b. Mengatur pengiriman barang

c. Mengatur pengiriman barang / produk setiap hari

d. Melakukan filling filling dan entry data
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7. Uraian Tugas Logistik

Suatu ilmu pengetahuan / seni yang disertai dengan sebuah proses

mengenai penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaanserta penghapusan barang

barang atau alat alat tertentu

a. Melakukan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan para unit kerja

lain guna mendukung pelayanan dan oprasional perusahaan

b. Melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang atau jasa yang

diminta para unit kerja lain guna memenihi pengadaan barang atau jasa

8. Gate Keeper

a. Membuat Surat Penyerahan elpiji

b. Menyerahkan SPE yang telah dibuat kepada Adm

c. Menghitung tabung yang belum diisi maupun yang sudah diisi

d. Memuat laporan kerja harian

9. Operator

a. Melakukan pemeriksaan keliling dan pemeriksaan sebelum alat

dihidupkan

b. Melakukan pemeriksaan dan pengisian bahan bakar

c. Menempatkan peralatan dengan aman diarea yang ditentukan

d. Memastikan kebersihan alat selalu terjaga

10. Maintenance

Kegiatan untuk memelihara atau menjaga peralatan dan mengadakan

perbaikan, penyesuaian, yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan oprasi

produksiyang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan

a. Mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan pembersihan mesin oleh

operator
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b. Mengadakan checking menurut jadwal waktu

c. Mengadakan pencatatan kerusakan mesin pada buku besar mesin

11. Security

Tim atau kelompok yang bertugas mengamankan aset dari tinakan

kejahatan atau kerusakan

a. Mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, pengawasan dan

lain lain

b. Melakukan tindakan preventif keamanan

c. Kontrol lalu lintasdengan mengarahkan driver

d. Menjaga stabilitas dan reputasi oganisasi dengan memenuhi

persyaratan hukum

e. Mempertahankan lingkungan dengan memantau dan pengaturan

bangunan dan kontrol peralatan

12. Transportasi

Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya

dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin

a. Mengangkut barang yang akan dipasarkan

b. Mengambil barang untuk produksi

13. Office Boy

Profesi pekerjaan disebuah perusahaan yang membantu karyawan / satf

untuk melakukan semua pekerjaan diluar pekerjaan karyawan dan staf untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan

a. Membersihkan dan merapihkan meja, kursi, komputer dan peralatan

lainnya
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b. Menyediakan minuman untuk karyawan

c. Mengambil dan membersihkan gelas dan perlengkapan lainnya

Menurut ( Robbins dan Coulter, 2007:284 ) “ Struktur organisasi
diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka
kerja itu tugas tugas pekerjaan dibagi bagi, dikelompokan, dan
dikoordinasikan “

2.3 Kegiatan Umum PT Citra Permata Utama

PT Citra Permata Utama merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam

bidang penyaluran elpiji, dimana perusahaan ini merupakan Stasiun Pengisian dan

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Mengingat kebutuhan LPG 3Kg  terhadap

masyarakat yang mengalami peningkatan pemakaian untuk konsumsi rumah

tangga. Dengan adanya peluang ini maka PT Citra Permata Utama berniat untuk

melakukan investasi dibidang Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji.

Sesuai Visi dan Misi PT Citra Permata Utama sebagai perusahaan

profesional dapat membantu pemerintah dalam program konversi penggunaan

Minyak Tanah ke penggunaan Elpiji . Dengan hal tersebut perusahaan ini dapat

membantu masyarakat sekitar sekitar dalam kebutuhan rumah tangganya.Untuk

mendapatkan pengisian ualng elpiji masyarakat bisa membelinya

diwarung warung sekitar yang didapatkan dari PT Citra Permata Utama yang

diedarkan memalaui agen agen yang telah ditetapkan oleh pertamina.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL :

CHANDRA ALIEM, NPM 13311059

3.1.1 Bidang Kerja

Dalam melaksanakan PKL di PT Citra Permata Utama praktikan

ditempatkan pada bagian Gate Keeper. Tugas yang dikerjakan pada bagian ini

adalah melakukan pengontrolan, perhitungan dan pengecekan tabung gas elpiji

pada saat mobil agen mulai memasuki maupun keluar untuk mengisi tabung dan

membuat SPE (SURAT PENYERAHAN ELPIJI) untuk agen, yang akan

diserahkan ke bagian Administrasi, hal tersebut untuk mencegah kekeliruan

kelebihan tabung pada saat pengisian dan  membatu para agen mengisi tabung gas

yang telah di tetapkan oleh pertamina. Pada bagian Gate Keeper ini, hanya

terdapat satu orang saja yang bertanggung jawab penuh terhadapa para mobil

mobil pengangkut tabung yang akan diisi gas elpiji dan pembuatan Surat

Penyerahan Elpiji (SPE).

Adapun bidang kerja yang praktikan lakukan selama PKL sebagai berikut :

1. Mencatat ataupun membuat surat SPE (Surat Penyerahan Elpiji).

Mencatan surat penyerahan elpiji yang praktikan buat, gunanya untuk

bukti bahwa agen akan mengisi tabung gas yang jumlahnya telah

ditetapkan pertamina. Pencatatan surat peyerahan elpiji dilakukan sesuai

dengan berapa jumlah tabung yang akan diisi, hari, tanggal, nama sopir,

jumlah retur, nama mobil, nomor polisi kendaraan. Pencatatan ini masih

menggunakan manual atau tulis tanagan dengan kertas sejumlah 2

rangkap.

2. Perhitungan atau Pengecekan Tabung.
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Pada saat pengisian tabung gas praktikan membantu menghitung tabung

gas elpiji pada saat mobil akan memasuki area pengisian dan kemudian

menghitung kembali tabung yang telah selesai diisi, hal ini mencegah

untuk tidak adanya kesalah atau kelebihan dan kekurangan tabung sesuai

yang telah ditentukan maupun kecurangan antara agen dan karyawan pada

saat pengisian tabung gas elpiji.

3. Membuat laporan harian

Dalam hal ini kita masing masing mencatat dibuku untuk membuat

laporan, mobil apa saja yang telah diisi dan mencatat jam waktu saat mobil

masuk ke arean pengisian tabung maupun selesai pengisian,dan mencatat

nomor kendaraan setiap mobil.

Selain melakukan tugas tugas diatas, praktikan melakukan tugas tambahan

lainnya seperti membungkus tutup tabung. Membungkus tutup tabung gas elpiji

mengunakan plastik crip yang memang plastik tersebut sudah tersedia. Dalam

membungkus tutup tabung menngunakan pelastik crip tidak sembarangan

dikarnakan pelastik tersebut sudah ada lebel ataupun nama masing masing dari

setiap mobil yang akan melakukan pengisian tabung gas. Sebenarnya dalam

pembungkusan tutup tabung gas bukan hal tugas dari Gate Keeper hanya saja

dalam waktu senggang kita bisa membuat untuk membantu kejenuhan pada saat

jam kerja.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja

Praktikan dalam melakukan PKL di PT Citra Permata Utama, praktikan

ditempatkan pada bagian Gate Keeper yang berlangsung selama kurang lebih 2

bulan, tepatnya pada bulan Juli 2016 terhitung sejak tanggal 25 Juli sampai 17

September 2016. Praktikan melakukan kegiatan PKL selama 6 hari dalam

seminggu, yaitu dari hari senin samapi hari sabtu. Terhitung dari hari senin

samapai kamis mulai dari jam 08 : 00 - 16 : 00 dengan waktu istirahat

pukul 12 : 00 - 13 : 00, sedang dihari jum’at mulai masuk pukul 08 : 00 – 17 : 00

dengan waktu istirahat 11 : 30 – 13 : 00. Sedang dihari sabtu praktikan hanya
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melakukan pkl dari jam 08 : 00 – 12 : 00. Pada awal melaksakan kegiatan PKL,

sebelum praktikan diberikan tugas terlebih dahulu praktikan diperkenalkan kepada

staf yang bekerja sebagai Gate Kepeer diperusahaan tersebut.

Selanjutnya praktikan diberikan penjelasan mengenai bagian Gate Keeper

yang merupakan tempat mencatat Surat Penyerahan Elpiji dan pengecekan tabung

pada saat mobil mulai memasuki area untuk melakukan pengisian dan pengecekan

kembali saat tabung telah selesai diisi. Bagian Gate Keeper ini menjadi pusat awal

mula mobil pengangkut tabung gas elpiji akan mulai diisi, hal ini dilakukan setiap

saat mobil tabung mulai selesai diisi dan selesai pengisian tabung gas elpiji.

Kesan pertama yang praktikan alami tergolong baik, perlakuan setiap staf

ataupun sopir sopir mobil pengangkut tabung sangat ramah dan kekeluargaan

yang ditunjukan sangat menonjol walaupun dihari pertama prakrikan melaksakan

PKL masih tergolong kaku,namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan dapat

diatasi karena staf yang terdapat pada bagian ini merupakan staf yang trgolong

masih muda, hal ini membuat praktikan mudah dan tidak canggung untuk

menjalin komunikasi. Setelah beradaptasi dengan staf pada bagian Gate Keeper

ini praktikan diberikan penjelasan singkat, Praktikan langsung mencoba dan

melaksanakan tugas tugas yang diberikan.

Tugas tugas yang diberikan selama praktikan melaksanakan PKL adalah sebagai

berikut :

1. Mencatat ataupun membuat surat SPE ( Surat Penyerahan Elpiji )

Membuat surat penyerahan elpiji, dilakukan setiap mobil akan mulai

melakukan pengisian, awal mulanya sopir sopir pengangkut tabung

penyerahkan LO ( Loading Order yang dibawa ke perusahaan dan

kemudian diberikan terlebih dulu pada bagian Gate Keeper untuk

dibuatkan surat penyerahan elpiji, kemudian itu Gate Keeper menulis SPE

dengan hari dan tanggal, nomor antrian mobil, nama mobil, jumlah tabung

yang akan diisi, retur, nomor kendaraan, nama sopir mobil dan yang
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terakhir tanda tangan Gate Keeper dan kepala Filling Hall atau kepala

pengisin tabung.

Gambar 3.1 Pencatatan Surat Penyerahan Elpiji (SPE)

2. Perhitungan atau pengecekan tabung

Setelah melakukan mencatat surat penyerahan elpiji mulai mesamuski

Perhitungan atau pengecekan tabung, hal ini bertujuan agar tidak ada

kekeliruan pada saat masa mobil mulai akan memasuki area pengisian,

ditakutkan mobil mobil pengangkut tabung tidak sesuai dengan jatah

pengisian tabung yang telah ditetapkan oleh pertamina, hal ini sangat

berguna karena untuk menjaga nama baik perusahaan juga.

Tahap ini dimulai dari mobil pertama yang akan melakukan pengisian,

karna mobil mobil pengangkut tabung gas elpiji sudah ada dan mempunyai

urutan masing masing untuk pengisian, jadi tidak sembarang mobil bisa

masuk lebih dulu karna hal tersebut sudah di tentukan oleh pertamina.

Pengecekan ataupun perhitunga tabung dilakukan pada dua kali
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pengecekan, itu dilakukan disemua mobil yang akan diisi, pengecekan

maupun perhitungan kembali dilakukan pada saat akan mengisi dan saat

mobil pengangkut tabung selesai diisi.

Gambar 3.2 Perhitungan atau Pengecekan Tabung

3. Membuat laporan kerja harian

Hasil perkerjaan kita selama sehari penuh akan dicatat dibuku harian

yang isi didalamnya meliputi hari dan tanggal, nama mobil pengangkut

tabung gas elpiji, nama sopir, nomor plat kendaraan,jumlah tabung

pengisisan, jumlah retur, jam masuk dan jam keluar.

Guna pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk bukti kegiatan harian

kita ketika bekerja, hal ini di gunakan ketika sewaktu waktu ada

pengecekan langsung dari pertamina diahir bulan. Jadi pembuatan laporan

yang praktikan kerjakan ini sangat teliti agar tidak adanya terjadi kesalaha
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Gambar 3.3 Pencatatan Laporan Kerja Harian

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih dua bulan

praktikan menghadapi kendala dalam melaksanakan pekerjaan antara lain :

1. Sistem penyimpanan yang kurang baik pada arsip untuk penulisan laporan

harian berupa lembaran, hal ini membuat praktikan khawatir akan

terjadinya kehilangan lapora yang nantinya sewaktu waktu akan

dibutuhkan pada saat pengecekan setiap ahir bulan.

2. Kendala yang praktikan hadapi pada saat perhitungan tabung gas mulai

akan diisi, hal ini kurang bisa dipahami oleh praktikan, dikarenakan masih

ada penyusunan tabung gas yang memang tidak disusun oleh agen secara

rapih, dan ketidak displinan dalam pengisian untuk hari berikutnya. Jika

hal tersebut terus menerus dibiarkan akan mengakibatkan kekeliruan dan

kerugian perusahaan untuk pengisian dalam jumlah tabung yang

ditentukan.
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3.1.4 Cara Menghadapi Kendala

Untuk menghadapi kendala kendala dalam melaksanakan PKL, cara yang

digunakan praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

1. Sistem kerarsipan yang baik dalam sebuah organisasi pasti akan

memeudahkan karyawan dalam menjalankan tugas tugasnya. Dalam

hal ini terjadi beberapa kendala dalam sistem penyimpanan arsip

berupa lembaran, laporan ini hanya disimpan dalam lemari yang ada di

dalam ruang pos security yang hanya ditumpuk disatu tempat, hal ini

sangat menyulitkan praktikan mencari laporan saat dibutuhkan

kembali.

Menurut The Liang Gie pengertian arsip adalah :

“ Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur,
berencana, karna mempunyai suatau kegunaan agar setiap kali
diperlukan cepat ditemukan kembali “
Laporan harian yang dibuat oleh praktikan Gate Kepeer tidak tertata

dan tersimpan secara baik dan teratur, hal ini sangat menyulitkan

praktikan pada saat laporan tersebut dubutuhkan kembali untuk

pengecekan diahir bulan.

Ada beberapa solusi yang praktikan lakukan dalam masalah kerarsipan

untuk penyimpanan laporan harian

The Liang Gie alam bukunya “ Administrasi Perkantoran Modern “

menyatakan bahwa ada 5 macam sistem penyimpanan, yaitu :

1. Sistem Abjad

Warkat warkat disimpan menurut abjad dari nama nama orang atau

organisasi utama yang tertera dalam tiap tiap warkat itu.

2. Sistem Subjek

Warkat warkat dapat pula disimpan disimpan menurut urusan yang

dimuat dalam iap tiap warkat

3. Sistem Wilayah
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Sistem penyimpanan dokumen berdasarka pada pengelompokan

nama tempat

4. Sistem Nomor

Warkat yang mempunyai nomor disimpan menurut urutan angka

5. Sistem kronologi atau tanggal

Sistem penyimpanan menurut urutan tanggal yang tertera pada

warkat itu.

Dengan membuat penyimpanan yang teratur sesuai dengan apa yang

praktikan kerjakan dan didominasi menurut hari, tanggal, bulan dan

lain lain, pencarian laporan yang praktikan arsipkan akan mudah dicari

pada saat dibutuhkan. Penggunaan buku besar yang sederhana menjadi

solusi karna keadaan dan keterbatasan ruangan tempat penyimpanan

laporan harian kerja Gate Kepeer.

Contohnya membuat tabel dibuku besar dengan memberikan nama

laporan hingga mencantumkan laporan dari awal bulan hingga ahir

bulan.

2. Untuk halnya penyusunan dalam akan diisinya tabung tabung gas yang

kosong diharapkan kepada seluruh para agen untuk disusun secara rapi

sebelum berangkat dari rumah, karna hal ini jika terus menurus akan

memperlambat dan memakan waktu yang cukup lama untuk pengisian

dan juga, efek dari hal ini akan akan membuat kerugian perusahaan

dikarnakan selalu salah dalam perhitungan yang memang sulit karna

susunan tabung yang tidak mengikuti aturan perusahaan. Untuk

mengatasi kekurangan dalam hal kedisiplinan dari karyawan yaitu

dengan memberikan kesadaran dan kesediaan kepada para karyawan

untuk saling berkerja sama terhadap tabung tabung yang akan diisi,

memberi pengarahan bahwa tabung gas yang akan diisi adalah

tanggung jawab para agen untuk disusun secara rapih.
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Menurut Siswanto ( 2001 )

“ Disiplin adalah sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat
terhadap peraturan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak
untuk menerima sanksi sanksinya apabila ia melanggar tugas dan
wewenang yang diberikan kepadanya “.

Dari pengertian diatas disiplin kerja merupakan suatu kesediaan dari

seseorang karyawan dalam bentuk sikap, tingkah laku dan perbuatan sesuai

dengan norma norma maupun peraturan dari organisasi yang menaungi meraka

dalam melaksakan perkerjaan. Dalam menjalankan perkerjaan, seseorang

keryawan harus dapat menunjukkan disiplin kerja yang tinggi agar dapat

melakukan dan menyelesaikan kerja yang sesuai denga peraturan yang telah

dibuat dalam organisasi/perusahaan. Menyelesaikan pekerjaan dengan

mempertanggung jawabkan semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam

menjalakna perkerjaanya. Disiplin kerja ini dapat dilihat sebagai suatu yang besar

manfaatnya, baik bagi kepentingan PT Citra Permata Utama maupun bagi para

pegawainya.



28

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan pkl di PT Citra Permata Utama pada bagian Gate

Keeper maka praktikan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan praktikan di PT Citra Permata

Utama telah memberikan pengalaman nyata tentang gambaran kerja yang

sesungguhnya. PT . Citra Permata Utama merupakan perusahaan jasa yang

bergerak dibidang pengisian gas elpiji 3 kg.

2. Selama melakukan pkl, praktikan melakukan kegiatan di bagian

Gate Keeper yang bertugas untuk melakukan perhitungan tabung gas yang

akan diisi dan telah diisi serta membuat surat penyerahan elpiji maupun

membuat laporan kerja harian

3. Selama melakukan pkl di PT Citra Permata Utama terdapat beberapa

kendala yang dialami oleh praktikan seperti membutuhkan waktu untuk

beradaptasi dengan lingkungan kerja.

4.2 Saran

Adapun saran saran yang hendak praktikan sampaikan bertujuan agar

pelaksanaan PKL dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah :

1. Bagi siapa saja yang melakukan kegiatan PKL di PT Citra Permata Utama

saran yang perlu adalah menjaga nama baik sekolah ataupun Universitas

dimana perusahaan tempat dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan

mematuhi peraturan yang ada di perusahaan

2. Diharapkan adanya peningkatan kedisiplinan dari karyawan dan agen

pengangkut tabung gas dalam mempertanggung jawabkan perkerjaannya.
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Pencatatan Surat Penyerahan Elpiji ( SPE )

Perhitungan atau Pengecekan Tabung
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Pencatatan Laporan Kerja Harian


