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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

      PKL merupakan sarana pengaktualisasi diri terhadap beberapa keahlian atau 

ketrampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, 

diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan. Pada Laporan PKL ini, 

disajikan beberapa kegiatan pelaksaan kerja, temuan kendala atau masalah dan 

usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT Sucofindo 

(Persero) selama 2 bulan yaitu pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan 03Juni 

2017. 

      Pelaksanaan kerja pada bidang Analis, penulis ditugaskan sebagai analis yang 

mana seorang analis bertugas untuk mendata sampel analisa dan 

mengadministrasikan data-data hasil analisa di Lab PT Sucofindo. Pada divisi ini, 

kefokusan untuk analisis sebuah batu bara sangatlah penting, hasil analisa yang 

diteliti harus dituliskan pada sebuah form agar menghasilkan kesimpulan yang 

telah dianalisis. Namun masalah yang ditemukan pada PT Sucofindo (Persero) 

pada saat Praktik Kerja Lapangan berkas hasil analisi hasil tidak tersusun dengan 

baik, karna tidak adanya perngarsipan sesuai tanggal, data pengujian hasil analisa 

tidak adanya pengarsipan sesuai tanggal, data pengujian hasil analisa tidak 

terintegrasi sehingga tidak efesiensi dalam hal biaya dan waktu. Kegiatan ini 

dilakukan rutin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pukul 08:00 

sampai dengan pukul 17:00 WIB. 

   

Kata kunci : PKL, PT Sucofindo (Persero), Pengarsipan. 
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                         BAB I 

                            PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah penerapan teori-teori yang diterima 

saat proses pembelajaran di bangku kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan 

mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah 

dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan 

antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk membandingkan serta 

membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan.  

      Melalui praktek kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya 

serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-

ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa 

yang ditugaskan kepadanya. Program PKL menerapkan semua teori-teori yang 

dipelajari dibangku perkuliahan dapat secara langsung diaplikasikan di tempat 

PKL. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang 

ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi 

perwujudan PKL. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

terampil dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu 

pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan 

yang baik dan handal.  

      FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL 

merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan 

kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung 

dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan 

petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam 

melaksanakan PKL (FTIK-UTI, 2017). 
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      Pada pelaksanaan PKL kali ini penulis memilih PT Sucofindo (Persero) yang 

merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang  inspeksi, supervisi, 

pengkajian dan pengujian. PT Sucofindo memiliki sarana pengujian dan analisis 

yang lengkap untuk memastikan aspek mutu dan keamanan produk. Kapasitas 

laboratorium PT Sucofindo meliputi pengujian kimia, mikrobiologi, batu bara, 

kalibrasi, elektrikal, keteknikan, dan pengujian mineral. Adapun yang melatar 

belakangi penulis memilih PT Sucofindo (Persero) sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan yaitu penulis merupakan pegawai  pada PT Sucofindo 

(Persero) dalam menangani segala aktifitas Analyst berupa pencatatan orderan 

sampel masuk, analisa uji sampel, perekapan data hasil uji sampel analis  . 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 

teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan  dari pelaksanaan  PKL  yaitu diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja 

disuatu perusahaan. Selain itu  PKL juga digunakan sebagai wadah untuk kegiatan 

mahasiswa mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya, karena pertumbuhan perekonomian yang meningkat, didukung 

pula oleh tumbuhnya persaingan dibidang industri dan teknologi yang memaksa  

Sumber Daya Manusia (terutama mahasiswa) untuk ikut terjun kedalam dunia 

industri, bisnis dan perdagangan. 

Adapun tujuan diadakan pelaksanaan PKL antara lain : 

1. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan terjun kedunia 

kerja. 

2. PKL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan 

mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu 

pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja, 

mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka 

miliki. 

3. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja 

yang nyata.  
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1.3 Kegunaan PKL  

Kegunaan PKL bagi mahasiswa sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

2. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja. 

3. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki 

mahasiswa. 

Kegunaan PKL bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan PT Sucofindo (persero) Bandar 

Lampung. 

2. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan mahasiswa sebagai 

anak didik yang akan memasuki dunia kerja 

3. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat 

menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja 

Kegunaan PKL bagi Perusahaan 

1. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

mahasiswa tentang dunia kerja. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 
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1.4 Tempat PKL  

      Tempat Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT SUCOFINDO 

(PERSERO) yang berlokasikan di Jalan Jendral Gatot Subroto No.161 , Pecoh 

Raya , Teluk Betung Selatan , Bandar Lampung. Kantor PT Sucofindo (Persero) 

dapat lebih jelas dilihat pada Gambar 1.1. dan Denah Lokasi PT Sucofindo 

(Persero) dapat lebih jelas dilihat pada Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor PT Sucofindo (Persero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Denah Lokasi PT Sucofindo (Persero) 
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1.5  Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap pada tahun akademik 

2016-2017 yang berlangsung selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada 

tanggal 10 April 2017 s.d 03 Juni 2017. Dengan jadwal waktu kerja selama PKL 

adalah sebagai berikut : 

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.  

2. Jam istirahat hari Senin sampai Jumat Pukul 12.00 – 13.00 WIB.  

      Jadwal Pelaksaan PKL PT Sucofindo (Persero) dapat lebih jelas dilihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKL 

No. Hari 

Waktu 

Masuk Keluar Istirahat 

1 Senin 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

2 Selasa 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

3 Rabu 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

4 Kamis 08.00 17.00 12.00 – 13.00 

5 Jumat 08.00 17.00 12.00 – 13.00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Berdasarkan informasi resmi yang penulis ambil ambil dari website 

www.sucofindo.co.id PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama 

di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 %, dikuasai negara dan 5% 

dimilik Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS).  SGS adalah 

perusahaan yang berpengalaman dalam perdagangan jasa superintending dan telah 

mempunyai jaringan operasi disekitar 140 negara di Eropa, Asia dan Amerika 

yang tentunya sangat bermanfaat bagi PT Sucofindo (Persero) untuk menimba 

pengalaman mereka tentang perdagangan jasa superintending. PT Sucofindo 

(Persero) sendiri berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis PT Sucofindo (Persero) 

bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran 

arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 

PT Sucofindo (Persero) melakukan langkah kreatif dan menawarkan inovasi 

jasa-jasa baru berbasis kompetensinya. Bisnis jasa pertama yang dimiliki PT - 

Sucofindo (Persero)  adalah cargo superintendence dan inspeksi. Kemudian 

melalui studi analisis dan inovasi, PT Sucofindo (Persero) melakukan diversifikasi 

jasa sehingga lahirlah jasa-jasa warehousing dan forwarding, analytical 

laboratories, industrial and marine engineering, dan fumigation and industrial 

hygiene. Keanekaragaman jasa-jasa PT Sucofindo (Persero)  dikemas secara 

terpadu, jaringan kerja laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai kota di 

Indonesia serta didukung oleh 2.646 Tenaga Profesional yang ahli di bidangnya. 

PT Sucofindo (Persero) jaringan kerja ditingkat internasional dan menjalin 

kemitraan strategis dengan perusahaan inspeksi global disamping itu PT 

Sucofindo (Persero) juga merupakan anggota dari lembaga internasional dan 

asosiasi bisnis di tingkat nasional dan internasional. 

PT Sucofindo (Persero) merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) yang 

didirikan berdasarkan surat keputusan menteri Perekonomian RI tertanggal 20 

September 1956 No.11.460 a/M berbentuk perseroan terbatas dengan nama 

“Superintending Company Of Indonesia Ltd”, dan disahkan dihadapan Notaris 

 

http://www.sucofindo.co.id/
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Tobing St. Arifin dengan aktenya No. 42 tertanggal 22 Oktober 1956 dan 

anggaran dasarnya diumumkan dalam berita Negara RI No.293 tahun 1958.  

      PT Sucofindo (Persero) menyajikan jasa dalam bidang inspeksi, supervisi, 

pengkajian dan pengujian. Legalitas usaha PT Sucofindo (Persero) Cabang 

Bandar Lampung ditegaskan dengan dikeluarkannya Surat izin Usaha 

Perdagangan Oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan republik 

Indonesia. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdangangan Provinsi 

DKI Jakarta Untuk PT Sucofindo (Persero) yang kemudian dilegalisir kepala 

kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung. 

Setelah berturut – turut berganti kepala cabang dari permulaan berdirinya PT 

Sucofindo (Persero) cabang Bandar lampung, maka yang menjabat sebagai kepala 

cabang Bandar Lampung yaitu: 

1. FX.Sidi Harsono,Tahun 1978 – 1982 

2. J. Maksum S, Tahun 1981 – 1983 

3. Syahrul Yusuf, Tahun 1983 – 1987 

4. Ir.Mukhtar, Tahun 1987 – 1991 

5. Riris Tobing,MBA., Tahun 1991 – 1997 

6. Ir. Sufrin Hannan, Tahun 1997 – 2000 

7. Ir. Imam Hidayat, Tahun 2000 – 2002 

8. Ir. Syaiful Manwar, Tahun 2002  

9. Ir. M. Hidayat Herdian, Tahun 2002- 2003 

10. Ir. M. Teguh Wibagsono, Tahun 2003 

11. Ir. Rangsang Tribaskoro, Tahun 2003- 2005 

12. Ir. Abdul Kadir Zailani, Pjs. Tahun 2005-2007 

13. Aris Supandi, Pjs. Tahun 2007 

14. Ibrohim Budiman,Pjs. Tahun 2007- 2012 

15. Ir.Yayan Ridwan, Tahun 2012 – 2016 

16. Enrizal , Tahun 2016 - Sampai Sekarang. 
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2.2 Arti Lambang PT Sucofindo (Persero)  

       Lambang PT Sucofindo (Persero) dapat  dilihat pada Gambar  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.sucofindo.co.id 

 

Arti Logo Tiga Bola Dunia   

      Melambangkan kegiatan yang punya ruang lingkup internasional, yang 

mempersatukan tiga wawasan usaha, yaitu di Darat, laut dan udara. 

1. Warna Biru  

Mempunyai sifat stabil, langgeng, aman dan dapat dipercaya melambangkan 

suatu usaha yang dapat dipercaya dan diandalkan. Warna biru juga 

mempunyai kesan bersih dan luas,yang mencerminkan ketertiban dan 

keluasan jangkauan usaha. 

2. Gradiasi Warna 

Menggambarkan nuansa warna yang melambangkan diversifikasi atau 

keragaman jenis usaha, disamping menggambarkan suatu gerak yang 

melambangkan suatu sifat yang berorientasi pada perkembangang dan 

kemajuan masyarakat. Hal tersebut diatas merupakan cermin dari peran PT 

Sucofindo (Persero)  Sebagai Agen of development  dalam masyarakat. 

3. Logo Type  

Menggunakan huruf microgamma (Aerostyle) yang mempunyai kesan tegas, 

luas, dan stabil. Sifat ini menimbulkan citra yang senantiasa bersungguh-

sungguh dalam setiap komitmen dengan semua pihak yang berhubungan. 

 

 

Gambar 2.1 Lambang PT Sucofindo (Persero) 
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2.3 Jenis Usaha PT Sucofindo (Persero)  

PT Sucofindo (Persero) bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan 

nasional pada umumnya dengan jasa survey dan superintending. Dalam 

melaksankan tugasnya PT Sucofindo (Persero) Cabang Bandar Lampung 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang; Pengawasan (Supervision), 

Pengendalian (Control), Pemeriksaan (Inspection), dan Pengkajian (Assesment) 

mengenai kualitas, kuantitas, dan kondisi yang berkaitan dengan nilai atau harga 

komoditi dan objek usaha lainnya. Melaksanakan usaha – usaha yang diperlukan 

atau terkait guna menunjang kegiatan pokok. PT Sucofindo (Persero)  Cabang 

Bandar Lampung telah memiliki ruang lingkup kegiatan antara lain: 

1. Sektor Pertanian (AGRI) 

a. Kapas dan serat organik lainya 

b. Minyak nabati Serela Biji – bijian 

c. Hortikultural, Hasil perkebunan dan Hasil Hutan  

d. Pakan, Ternak dan Hasil Ternak 

e. Komoditi Pertanian Lainya 

f. Proyek Pertanian Lainya 

2. Sektor Produk Konsumen dan Industri (INCO) 

a. Sertifikasi HCCP 

b. Audit Gerai dan Mata Rantai Pasokan Makanan  

c. Pemeriksaan Sanitasi dan Higienis Makanan 

d. Pelatihan Keamanan Pangan  

e. Evaluasi Pabrik atau CPMB ( Cara Pengolahan Makanan Yang Baik ) 

f. Pemeriksaan Makanan dan Pengujian secara Laboratori 

3. Sektor Rekayasa dan Transportasi (RKT) 

a. Jasa Industri dan Rekayasa  

b. Pemeriksaan Kualitas dan Kondisi 

c. Sertifikasi 

d. Pemeriksaan Mesin dan Peralatan Bukan Baru 

e. Jasa Survey Marine dan Asuransi 

f. Jasa Sertifikasi dan Pemeriksaan Otomotif 
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g. Jasa Sertifikasi Otomotif 

h. Verifikasi Otomotif 

i. Jasa Supervisi Proyek Investasi 

j. Study kelayakan 

k. Evaluasi Kehandalan Barang Modal 

l. Kaji Ulang Rancangan Bangun dan Perekayasaan 

m. Evaluasi Perancanaan dan Penjadwalan Proyek 

n. Evaluasi Perencanaan dan Anggaran Biaya Proyek 

o. Supervisi Proyek 

p. Pemantauan Penyelesaian Proyek 

q. Uji Tanpa Rusak  

r. Uji Ultrasonik 

s. Uji Partikel 

t. Uji Penetran Cair 

u. Uji Eddy Current 

4. Sektor Mineral (MIN) 

a. Pertambangan Metas Ore Minerals (MOM) 

b. Pertambangan Batu Bara 

c. Laboratorium Mineral 

5. Sektor Migas (MIGAS) 

a. Jasa Pemeriksaan Pengawasaan dan Analisa 

b. Minyak Mentah dan Kondensat 

c. Gas Cair  

d. Hasil Kilang Minyak 

e. Kimia dan Petrokimia 

f. Jasa Kalibrasi 

g. Kalibrasi Tangki Timbun,Tangki Kapal Tengker, Tangki Kereta dan 

Tangki Truck. 

h. Kalibrasi dan Perawatan Automatic Tanks Gauges (ATG) 

i. Jasa Kalibrasi Alat Ukur Dinamis 

j. Kalibrasi dan Pemeriksaan meter–meter arus 

k. Kalibrasi dan Perawatan meter prover termasuk meter arusnya 
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l. Sistem Pengukuran dan Konsultasi untuk Keperluan Jual–Beli  

m. Pengilangan Minyak Bumi dan Pengilangan Produk Kilang 

n. Pengilangan Gas dan Pengolahan Produk Gas 

o. Petrokimia 

p. Laboratorium Migas Finansial 

6. Sektor Finansial (FINS) 

a. Verifikasi atau Pemeriksaan Persediaan 

b. Pemantauan Persediaan atau Agunan 

c. Manajemen Persediaan atau Agunan 

7. Sektor Kelautan dan Kehutanan 

a. Jasa Kelautan dan Perikanan 

b. Penataan Tata Ruang Pesisir dan Lautan 

c. Pembuatan Atlas Sumber Daya 

d. Survey dan mapping, Remote Sensing & GIS 

e. Manajemen Pemberdayaan Daerah 

f. Pengembangan Basis Data Pencemaran Laut 

g. Marine Coastal Resources Management (MCRM) 

h. Fishing Ship Verification 

i. Monitoring Control dan Surveillaince (MCS) 

j. Jasa Kehutanan  

k. Jasa Pengkajian Kehutanan 

l. Inspeksi dan Supervisi 

m.  Monitoring Kehutanan 

n. Jasa Lingkungan 

o. Pengolahan Pengendalian Lingkungan Terpadu Berbasis Teknologi 

Informasi 

p. Monitoring Lingkungan 

q. Pengkajian Lingkungan 

r. Audit Lingkungan 

s. Pengolahan Sistem Informasi Lingkungan 

8. Sektor SICS (Sucofindo Internasional Certification Service) 

a. SBU SICS 
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b. Proses Sertifikasi ISO 

c. Sertifikasi ISO 14001 

9. Sektor Pemerintah dan Industri Internasional (PII) 

a. Jasa Verifikasi Masterlist 

b. Jasa Vasilitas Perdagangan dan Industri 

c. Jasa Otonomi daerah 

10. Sektor Umum (JUM) 

a. Jasa S dan PS 

b. Fumigasi 

c. Pest Control 

d. Rodent Control  

e. Jasa Pengelolaan Property S dan PS 

f. Pemasaran 

g. Riset dan Analisa Pasar 

h. Pemeliharaan Pelayanan Pelanggan 

i. Manajemen Gedung 

j. Jasa Manajemen Proyek 

k. Konsultan Property 

l. Manajemen Audit Bangunan 

m. Pemakaian Terbaik 

n. Study Kelayakan Property 

o. Jasa Logistik 

p. Muatan Laut 

q. Transportasi Darat 

r. Muatan Udara 

s. Jasa Sanitasi dan Manajemen Hama S dan PS 

t. Jasa Pengendalian Hama Lingkungan  

u. Jasa Pengendalian Rayap 

v. Jasa Fumigasi 

11. Divisi Bussines Support 

a. Financial dan Accounting 

b. HRD (Human Resource Officer) 
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c. UMUM (General Affair) 

d. SI (Information System Officer) 

e. PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 

 

2.4 Visi dan Misi PT Sucofindo (Persero)  

 

PT Sucofindo (Persero) mempunyai visi yaitu:  

      Menjadi Perusahaan Kelas dunia dibidang Inspeksi, supervise, pengkajian dan 

pengujian yang independen dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.  

 

PT Sucofindo (Persero) mempunyai misi yaitu : 

      Memberikan jasa pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan 

melalui profesionalisme, jaringan yang luas, sistem manajemen terpadu, teknologi 

tepat guna dan penggunaan standar yang diakui international. Perusahaan sangat 

menghargai sumber daya manusia dan bertekad untuk mengembangkan mereka 

sepenuhnya, perusahaan berupaya memenuhi kepentingan berbagai pihak terkair 

secara seimbang. 

 

2.5 Struktur Organisasi PT Sucofindo (Persero) 

      Struktur Organisasi adalah suatu tatanan tertinggi yang dibuat dari pemimpin 

sampai yang dipimpin untuk melaksanakan aktivitas atau operasional organisasi 

melalui garis–garis wewenang, pelaksanaan tanggung jawab, pengambilan 

keputusan dan jalur komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, 

laporan–laporan dan arus dokumen transaksi. Untuk menghindari konflik 

kepentingan yang potensial terhadap kegiatan perusahaan, PT Sucofindo (Persero) 

Cabang Bandar Lampung sesuai dengan visi perusahaan yang ditetapkan oleh 

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero) Cabang Bandar Lampung menetapkan 

tanggung jawab inti personil dalam perusahaan. Penetapaan tanggung jawab ini 

digambarkan dalam bentuk struktur organisasi serta uraian tugas dan wewenang 

dari masing–masing personil tersebut. Struktur organisasi PT Sucofindo (Persero) 

Cabang Bandar Lampung secara garis besar ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi (SKD) No.004/SKD-DRU/ORG/2002, tanggal 8 Maret 2002. 
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Manager Cabang 

Bandar Lampung 

Bidang Inspeksi 
dan Pengujian 

Marine Surveyor / 
Inspektor  

Foreman 
Sampling & 
Preparator 

Analyst  
Finance and 

Accounting Officer 
(FA)  

Customer Service 

Sekretaris 
QSHE & Risk 

Management 

Struktur-struktur organisasi tersebut berbentuk organisasi lini yaitu pimpinan 

langsung memberikan perintah kepada bawahan sebagai petunjuk bagaimana 

melaksanakan tanggung jawab sebagai mekanisme kerja berada dalam pengwasan 

dan terkendali. Pimpinan tertinggi pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Bandar 

Lampung adalah Manajer Cabang. Ada 8 sektor Badan Usaha (SBU) yang berada  

di PT Sucofindo (Persero) Cabang Bandar Lampung yaitu: 

1. SBU Pemeriksaan Produk Industri dan Konsumen (INKO) 

2. SBU Pertanian (AGRI) 

3. SBU Migas 

4. SBU Mineral 

5. SBU JUM S dan PS 

6. SBU Finansial (FINS) 

7. SBU RKT 

8. Divisi Bussines Support 

      Struktur organisasi pada PT SUCOFINDO (Persero) dapat lebih jelas terlihat 

pada Gambar 2.2  

Gambar 2.2 Stuktur Organisasi  PT Sucofindo (Persero) 

Sumber : PT Sucofindo (Persero) Cabang Pratama Bandar Lampung 
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1. Manajer cabang  

       Fungsinya mengambilan keputusan kebijakan operasional dan unit kerja yang 

menjadi tanggung jawab, melakukan koordinasi dan  konsultasi kepada direksi 

yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dibidang operasional, pemasaran, 

keuangan, dan administrasi di unit kerjanya. 

Tugas Pokok : 

a. Mengerahkan pelaksanaan kebijakan dibidang operasi, pemasaran 

keuangan, administrasi.  

b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasional jasa-jasa 

perusahaan di cabang yang menjadi tanggung jawabnya.  

c. Mengantisipasi dan menindak lanjuti perkembangan peluang usaha jasa-

jasa perusahaan dicabang yang menjadi tanggung jawabnya.  

2. Sekertaris 

       Fungsinya membantu aktifitas cabang, bertanggung jawab terhadap arus 

masuk dokumen perusahaan kepimpinan serta mendistribusikan surat keseluruh 

karyawan atau bagian lain, serta dapat melaksanakan tugas-tugas lainnya yang 

berkaitan dengan tanggung jawabnya pada keskertarisan yang ditetapkan atau 

diatur oleh Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk. 

Tugas Pokok: 

a. Mencatat dan menggandakan setiap surat masuk atau keluar. 

b. Mengatur dan menjadwalkan kegiatan kepala cabang. 

c. Membuat atau mengajukan permintaan untuk kebutuhan ATK dan lain-

lain. 

d. Menerima dan menyampaikan instruksi dari kepala cabang untuk 

disampaikan kepada pihak lain. 

3. QSHE (Quality, Safety, Health and Envirotment) & Risk Management 

Fungsinya mengawasi dan koordinasi Kegiatan operasional perusahaan sesuai 

dengan SOP yang berlaku. 
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Tugas Pokok: 

a. Membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasiannya. 

b. Memastikan berjalannya program SMK3 dan membuat 

dokumentasikannya. 

c. Membuat laporan QSHE dan menganalisis data statistik kecelakaan    

kerja. 

d. Melakukan peninjauan resiko assessment, HIRAC, SOP dan JSA.  

e. Melakukan promosi QSHE dan safety communication (safety Meeting, 

Rambu-rambu QSHE) kepada karyawan. 

f. Melakukan pemeriksaan pada peralatan kerja, tenaga kerja, kesehatan 

tenaga kerja serta lingkungan kerja. 

g. Meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan. 

h. Mampu melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan melakukan 

penyelidikan penyebabnya. 

i. Memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP. 

j. Meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai 

dengan sistem operasi perusahaan. 

k. Mampu melakukan inspeksi HSE, melaksanakan program inspeksi HSE, 

dan melaporkan inspeksi HSE. 

4. Bidang Inspeksi dan Pengujian 

Fungsinya merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta 

mengendalikan kegiatan disektor mineral Bandar Lampung untuk memastikan 

tercapainya sasaran kegiatan usaha berdasarkan rencana dan kebijakan perusahaan 

yang telah ditentukan. 

Tugas Pokok : 

a. Menandatangani certificate dan report. 

b. Mengevaluasi realisasi hasil laporan 

c. Menyepakati rencana kerja anggaran. 

d. Mengevaluasi kinerja. 

e. Menerima dan menolak order. 

f. Melakukan amandemen sertifikat dan report. 

g. Menetapkan harga jual sesuai dengan aturan standar yang ditetapkan. 
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h. Amandemen certificate atau report 

Selain tugas dan tanggung jawab serta wewenang tersebut Bidang Inspeksi 

dan Pengujian juga membawahi: 

5. Marine Surveyor / Inspektor  

Fungsinya marine Surveyor hadir sebagai pihak ketiga dalam transaksi bisnis, 

sebagai pihak yang independent yang dipercaya oleh kedua belah pihak baik itu 

penjual dan pembeli untuk melaporkan hasil laporan survey terhadap muatan dan 

kapal secara baik dan benar sesuai keadaan sebenarnya, hasil laporan survey inilah 

yang menjadi jualan seorang marine surveyor. 

Tugas Pokok : Membuat hasil laporan survey jumlah muatan dan kualitas muatan 

barang 

6. Foreman Sampling & Preparator 

Tugas pokok Foreman Sampling : 

a. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan membina kerja sama 

team yang solid 

b. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan pengontrolan dan 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia,bahan baku / bahan jadi 

/bahan setengah jadi dan mesin – mesin produksi didalam 

c. Bertanggung jawab untuk memaksimalkan efiensi meminimalkan biaya 

dan menghasilkan bahan setengah jadi / bahan jadi yang memenuhi 

standard kebutuhan pelanggan. 

d. Membuat perencanaan pengambilan contoh uji sesuai dengan Good 

Environmental Sampling Practice. 

Tugas pokok Preparator : 

a. Mempersiapkan dan mengemas sampel di lapangan untuk dipaketkan. 

b. Mengawasi kegiatan dalam proyek dan melaporan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan ketentuan/aturan. 

c. Merapikan dan mengembalikan segala peralatan dan perlengkapan yang 

tidak terpakai pada tempatnya, serta memeriksa kelengkapan inventaris 

proyek. 

d. Ikut serta  membantu dan mendukung kegiatan di lapangan dan 

laboratorium, agar proyek PT Sucofindo berjalan dengan lancar. 
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e. Mentaati prosedur dan standar keselamatan selama bekerja dan mengikuti 

pengarahan dari Divisi HSE. 

7. Analyst 

Tugas Pokok : 

a. Mendata penerimaan order sampel laboratorium dibuku penerimaan sampel untuk 

kemudian ditindaklanjuti. 

b. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengujian parameter kualitas  sample. 

c. Mendata hasil analisa sampel laboratorium di form. 

d. Mengdata hasil analisa lengkap pada komputer. 

e. Mengarsipkan berkas-berkas hasil analisa bagian analis batu bara berdasarkan 

nomor.  

8. Finance and Accounting Officer (FA) 

Tugas Pokok : 

a. Membuat invoice ke customer 

b. Membuat sertifikat hasil analisa sample 

c. Membuat daftar sertifikat setiap bulan 

d. Membuat pengajuan permintaan barang dan jasa 

e. Customer Service Backup  

f. Menyusun akutansi laporan manajemen 

9. Customer Service 

Tugas Pokok: 

a. Sebagai dokumenkator , mencatat sampel masuk dan pemberian kode sampel 

masuk. 

b. Sebagai resepsionis , sebagai penerima tamu yang datang. Dalam hai ini melayani 

pertanyaan yang diajukan customer dan memberikan informasi yang diinginkan 

selengkap mungkin. 

c. Sebagai Customer Relationship Officer , sebagai seseorang yang dapat membina 

hubngan baik dengan seluruh customer. 

d. Melakukan penawaran harga sampel pada customer. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

3.1       Pelaksanaan PKL : RATU TIARA SURI, NPM 14311609 

3.1.1   Bidang Kerja 

 Adapun bidang kerja pada saat melakasanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

ini dilaksanakan di PT Sucofindo Bandar Lampung , penulis ditempatkan 

dibidang kerja pada bagian Analyst, yang mempunyai tugas mendata sampel 

analisa dan mengadministrasikan data-data hasil analisa di Lab. PT Sucofindo.  

      Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian analis antara 

lain sebagai berikut : 

1. Mendata penerimaan sampel laboratorium 

2. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengujian parameter kualitas  

sample 

3. Medata hasil analisa sampel laboratorium yang diuji 

4. Mendata hasil analisa batubara lengkap pada komputer  

5. Mengarsipkan berkas hasil analisa  

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Berdasarkan kegiatan kerja yang dilakukan penulis ditempatkan pada Bagian 

Analyst Batu Bara , maka secara rinci pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

penulis dalam Bagian Analyst Batu Bara sebagai berikut: 

A. Mendata penerimaan sampel laboratorium  

      Pada kegiatan ini penulis menerima sampel analisa uji laboratorium yang 

didapatkan dari bagian Customer Service yang dicatat dibuku penerimaan sampel 

masuk sesuai format yang ada, yang akan digunakan untuk data arsip 

laboratorium . Sampel-sampel yang diuji dibagi menjadi tiga jenis :  

1. Sampel Batu Bara  

2. Sampel Lingkungan ( Air minum , Air bersih , Air limbah dsb) 

3. Sampel Umum ( CPO , Kopi , Beras , Pupuk , Lada dsb) 

      Pada pencatatan untuk sampel batu bara, yang dicatat berupa data kode 

sample, nama sampel, tgl terima, tgl selesai, jumlah sample. Hasil pencatatn 

sample masuk batu bara dapat dilihat pada gambar 3.1  
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Gambar 3.1. Data Sampel Masuk Batu Bara 

 

 Sedangkan data untuk pencatatan sample masuk umum  dapat dilihat pada gambar 

3.2.  

Gambar 3.2. Data Sampel Masuk Umum 

 

      Setelah melakukan pendataan ke buku sample, buku tersebut diletakkan 

diruang laboran agar dapat diakses oleh semua analis sehingga dapat mengetahui 

daftar parameter sample yang akan dianalisa. 

 

B. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengujian parameter kualitas  

sample. 

      Setelah orderan analis sampel masuk dicatat, kemudian sampel yang 

diserahkan oleh customer service dibawa oleh analis(termasuk penulis) ke ruang 
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laboratorium untuk diuji sesuai dengan parameter yang diinginkan dan prosedure 

yang telah ditetapkan dengan peralatan yang telah terkalibrasi.  

      Pada kegiatan pelaksanaan pengujian , penulis melaksanakan pengujian 

terhadap objek batu bara. Adapun prosedure- prosedure (langkah kerja) pengujian 

batu bara diantaranya yaitu Air Bawaan Batubara (Inherent Moisture), Abu 

Batubara (ASH), Zat Terbang Batubara (Volatile Matter) dan Total Sulfur 

Batubara. Secara detail langkah-langkah pengujian tersebut sebagai berikut : 

3.1.2.1  Langkah Kerja Air Bawaan Batu Bara (Inherent Moisture) 

      Kandungan air bawaan adalah air yang secara fisik tertahan (tertambat) 

didalam ruang rongga pori batubara. (Tatacara kerja  Laboratorium Pengujian 

Batubara PT Sucofindo Persero). Adapun tatacara analisa air bawaan batubara, 

sebagai berikut : 

a. Menaikan suhu “Minimun Free Space Oven” sesuai dengan kalibrasi 

untuk mendapatkan suhu 105
o
C s.d. 110

o
C . 

b. Menimbang cawan kosong dan tutupnya ,catat penimbangan sebagai (m1) 

c. Menambahkan 1 gr sample batu bara kedalam cawan dan tutup , sebagai 

(m2) lalu masukan kedalam alat “Minimun Free Space Oven” , catat 

sebagai (m2) 

d. Pasang aliran gas nitrogen dan atur aliran gas nitrogen dengan kecepatan 

450 cm
3
/menit minimal selama 60 menit 

e. Setelah itu keluarkan cawan berisi sample dan memasukkan kedalam 

desikator sekitar 15 menit, lalu menimbang cawan dan tutup beserta 

sample , lalu catat penimbangan sebagai (m3) 

f. Melakukan perhitungan analisa abu batu bara di datasheet  
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3.1.2.2  Langkah Kerja Abu Batu Bara (Ash) 

Abu  adalah  bahan-bahan  yang  tidak  terbakar  setelah  pembakaran  

sampel.  Mineral matter merupakan bagian zat anorganik dalam batubara dan 

sudah ada dalam batubara sebelum batubara tersebut dibakar. Abu dan mineral 

matter adalah berbeda dimana abu dari batubara bersumber dari mineral matter, 

batu pasir, tanah dan sebagainya yang berasal dari bagian penutup, dasar atau 

parting lapisan batubara. Hasil kadar abu digunakan untuk mengukur kualitas 

batubara dan efisiensi proses pembersihan tungku pembakaran batubara. Batubara 

yang mempunyai kadar abu yang tinggi memiliki nilai kalori yang kecil demikian 

sebaliknya batubara yang mempunyai kadar abu yang kecil memiliki nilai kalori 

yang tinggi. Kadar abu yang tinggi pada batubara dapat menyebabkan kerusakan 

pada pulverizer dan boiler.  

Kadar abu ditetapkan dengan cara membakar sejumlah sampel batubara 

dalam furnace dengan kondisi standar pada suhu dari suhu kamar sampai 500
o
C 

dan 1 jam kemudian dinaikan suhu ke 750
o
C (ASTM) atau suhu 810

o
C (ISO) dan 

biarkan pada suhu tersebut sampai berat tetap. (Kumpulan modul materi pelatihan 

internal PT Sucofindo) . Adapun tatacara analisa abu batubara, sebagai berikut : 

a. Menyiapkan lembar kerja pengujian kandungan abu batu bara, lalu 

mengoperasikan alat sesuai dengan petunjuk manual alat Ash Furnace. 

b. Menimbang cawan silika kosong lalu mencatatnya didatasheet sebagai 

(m1) 

c. Menambahkan 1 gr sample batu bara kedalam cawan dan tutup , sebagai 

(m2) lalu masukan kedalam alat Ash Furnace , biarkan selama 30 menit 

d. Lalu naikan temperatur sesuai kalibrasi 750
o
C (ASTM) atau suhu 810

o
C 

(ISO) dan biarkan selama 75 menit  

e. Setelah temperatur tersebut dicapai tuurnkan temperatur  Ash Furnace 

mencapai 100
o
C , lalu pindahkan cawan berisi abu sample kedalam 

desikator sekitar 15 menit 

f. Kemudian menimbang cawan berisi abu lalu catat data di datasheet 

g. Lalu abu dibuang dan menimbang kembali cawan kosong dan 

mencatatnya 
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h. Melakukan perhitungan analisa abu batu bara di datasheet  

 

3.1.2.3  Langkah Kerja Zat Terbang Batu Bara (Volatile Matter) 

      Kandungan zat terbang adlah senyawa organik didalam batubara yang 

dibebaskan pada saat batubara dipanaskan pada temperatur tertentu. (Tatacara 

kerja  Laboratorium Pengujian Batubara PT Sucofindo Persero) . Adapun tatacara 

analisa zat terbang batubara, sebagai berikut : 

a. Mengoperasikan alat sesuai dengan petunjuk manual “VM Furnace” , 

menaikkan suhu sesuai kalibrasi untuk mendapatkan suhu 900
0
C ± 5

0
C . 

b. Menimbang cawan VM kosong , lalu mencatatnya dalam datasheet 

sabagai (m1) 

c. Menambahkan 1 gr sample batu bara kedalam cawan dan tutup , sebagai 

(m2) lalu masukan kedalam alat VM Furnace , dan hidupkan timer selama 

7 menit ± 5 detik 

d. Setelah itu keluarkan cawan dan tutup beserta sample dan dinginkan 

selama 15 menit , lalu timbang dan catat di datasheet sabagai (m3). 

 

3.1.2.4  Langkah Kerja Total Sulfur Batu Bara  

      Kadar belerang total (sulfur total) dalam batubara adalah jumlah seluruh 

belerang yang terkandung dalam batubara , baik berupa belerang sulfat , belerang 

pirit maupun belerang organik. (Tatacara kerja  Laboratorium Pengujian 

Batubara PT Sucofindo Persero) . Adapun tatacara analisa zat terbang batubara, 

sebagai berikut : 

a. Naikkan suhu alat “High Temperature Furnace” sesuai dengan hasil 

kalibrasi untuk mendapatkan suhu 1350
0
C 

b. Menimbang boat combustion dan tambahkan 0.3 gr ± 1mg sample 

batubara , catat di datasheet. 

c. Kemudian memasukkan data timbangan tadi di komputer yang sudah 

terintegrasi dengan alat Sulfur Furnace  

d. Kemudian memasukkan boat combustion beserta sample batubara hingga 

hasil analisa didapatkan , yang dimana sudah terekam otomatis datanya 

dan muncul dilayar monitor dan catat di datasheet  yang telah disediakan 
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e. Setelah itu keluar dan masukkan analisa berikutnya 

      Pada pengujian total sulfur, perangkat furnace total sulfur akan mengirim 

nilai total sulfur ke PC yang terkoneksi . Data tersebut kemudian dapat dicetak 

dan digabungkan form hasil analisa sample. 

C. Menulis hasil analisa sampel laboratorium 

      Setelah  pengujian dilakukan maka hasil pengujian (kode batu bara, tanggal, 

sample, parameter, berat batu bara, dan nilai batubara dengan rumus m2-m3/m2-

m1 x 100% ) dicatat oleh penulis dalam form hasil uji yang telah disediakan, 

tentunya hal ini memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menghitung hasil 

uji karena perhitungan dilakukan manual menggunakan kalkulator. Form hasil uji 

dapat dilihat pada gambar 3.3. Form Batu Bara Pengujian Inherent Moisture, 

Volatile Matter, Ash dan gambar 3.4. Form Batu Bara Pengujian Total Sulfur . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Contoh Form Batu Bara Pengujian Inherent Moisture, 

Volatile Matter, Ash 
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Untuk pengujian total sulfur batu bara data berat , nilai sulfur 1 & 2 , dan 

nilai rata-rata dituliskan  pada form total sulfur , seperti pada gambar 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Contoh Form Batu Bara Pengujian Total Sulfur 

 

D. Input data hasil lengkap analisa laboratorium 

      Setelah pengujian selesai selanjutnya analyst (penulis) merekapitulasi data 

hasil analisa batubara dengan menginputkan data nilai analisa batu bara (Air 

Bawaan Batubara (Inherent Moisture), Abu Batubara (Ash), Zat Terbang 

Batubara (Volatile Matter) dan Total Sulfur Batubara ) dikomputer dengan 

menggunkan aplikasi Microsoft Excel yang telah disediakan kemudian di print 

menggunakan datasheet yang telah disiapkan yang kemudian diserahkan kepada 

kepala laboratorium untuk diperiksa kembali hasilnya . Berikut ini contoh dari 

datasheet rekapitulasi hasil analisa sampel batubara dapat lebih jelas terlihat pada 

gambar 3.5.  
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Gambar 3.5 Contoh Form Rekapitulasi Analisa Batu Bara  

E. Mengarsipkan berkas-berkas hasil analisa bagian analis batu bara  

      Hasil dari data analisa sampel batubara kemudian diserahkan kepada kepala 

lab. yang kemudian nanti dilakukan pengecekan hasil analisa batubara , jika hasil 

sudah sesuai selanjutnya diserahkan kepada kepala bidang inspeksi dan pengujian 

untuk dicek kembali. Lalu setelah itu diserahkan kepada Finance and Accounting 

Officer (FA) untuk dibuat sertifikasi hasil analisa sampel batubara. Setelah itu 

berkas hasil analisa diarsipkan sesuai dengan nama form  ke rak penyimpanan 

laporan hasil. Berikut ini contoh dari berkas-berkas hasil analisa sampel batubara 

dapat lebih jelas terlihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Contoh Rak Berkas- Berkas Hasil Analisa Batu Bara 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

1. Berkas hasil analisa tidak tersusun dengan baik karena analis tidak 

mengarsipkan berurutan tanggal. Ketika dokumen dibutuhkan kembali susahnya 

dalam pencarian data yang mengakibatkan lambatnya proses pencarian berkas 

hasil analisa, resiko kehilangan data sangat besar karena arsip hasil analisa 

batubara masih disimpan pada rak-rak  pengarsipan. 

2.   Data pengujian hasil analisa tidak terintegrasi sehingga tidak efisien dalam hal 

biaya dan waktu. Dalam hal biaya masih diperlukan buku cetak dan form-form 

hasil analisa. Dalam hal waktu tidak efisien karena memerlukan waktu 

perpindahan data secara manual pada tiap-tiap bagian.  
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3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

      Dari kendala yang dihadapi penulis diatas, dapat diberikan solusi yaitu : 

1. Mengatasi penyimpanan berkas masih dalam satu tempat yang tidak 

tersusun dengan baik berdasarkan tanggal.  

      Menurut  Amsyah  (2003)  menyatakan   bahwa sistem penyimpanan 

adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan 

kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan 

dapat dengan ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.  

Sistem penyimpanan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan 

penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan 

biaya. Sistem penataan arsip yang baik dan teratur mencerminkan keberhasilan 

suatu pengelolaan kegiatan di masa lalu yang akan besar pengaruhnya terhadap 

pengembangan di masa mendatang. Tujuan penataan arsip adalah:  

a. Agar arsip dapat disimpan dan diketemukan kembali dengan cepat dan   

tepat.  

b. Menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien.  

Penataan arsip perlu dilakukan untuk mempermudah penyimpanan dan 

penemuan kembali arsip setiap saat diperlukan dengan cepat dan tepat, sehingga 

perlu dilakukan penentuan metode penyimpanan atau sistem penataan arsip. Pada 

umumnya sistem penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan 

yang standar ada yaitu :  

I. Sistem Abjad / Alphabetical Filling System  

     Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan berkas yang 

menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari 

A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. 

Sistem ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang ada berdasarkan 

urutan abjad dan nama dokumen bersangakutan, Nama dapat terdiri dari 2 

jenis, yaitu nama orang (nama lengkap dan nama tunggal) dan nama badan 

(nama badan pemerintah, nama badan swasta dan nama organisasi). Sistem 

ini juga disebut direct filing system, di mana petugas dapat langsung 
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menuju file penyimpanan dalam mencari dokumen tanpa melalui alat bantu 

(indeks).   

Persiapan penataan arsip berdasarkan abjad  

a. Paham peraturan mengindeks. 

b. Menyiapkan lembar tunjuk silang, bila perlu.  

c. Menyiapkan peralatan arsip    

II. Sistem Nomor / Numerical Filling System  

      Sistem  ini  merupakan  sistem  penyimpanan  warkat  yang 

berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang 

disebut juga inderect filing system (karena penentuan nomor yang akan 

digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu). 

Persiapan penataan arsip berdasarkan nomor  

a. Menyusun pola klasifikasi arsip.  

b. Menyiapkan peralatan arsip.  

  

III. Sistem Tanggal / Chronological Filling System  

      Sistem ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan 

urutan tanggal, bulan dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan 

pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat.  Surat yang datang 

paling akhir ditempatkan di depan tanpa melihat masalah atau perihal. 

Kemudian arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi 

tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan bahkan per tahun 

berdasarkan keperluan. Persiapan penataan arsip berdasarkan tanggal:  

a. Menentukan pembagian tanggal, bulan dan tahun.  

b. Menyiapkan peralatan arsip.  

  

IV. Sistem Wilayah / Geographical Filling System  

      Sistem wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip 

berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu 

surat. Surat disimpan dan diketemukan kembali menurut kelompok atau 

tempat penyimpanan berdasarkan geografi / wilayah / kota dari surat berasal 
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dan tujuan surat dikirim. Dalam hubungan ini surat masuk dan surat keluar 

disimpan dan ditempatkan dalam folder yang sama, tidak dipisah-pisahkan. 

Dalam penyimpanannya menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem 

abjad atau sistem tanggal.   

 

V.  Sistem Subjek / Subjectical Filling System  

      Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan 

masalah dimana surat-surat dikelompokkan kedalam daftar  indeks untuk 

ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi.  Sistem ini juga 

disebut dengan topical filing atau data filing dan dikenal sulit dalam 

pengelolaannya. Karena setiap orang akan mengiterpretasikan perihal yang 

dimaksud pada surat secara berbeda, maka dalam pemakaian sistem ini 

diperlukan panduan yang lengkap dan jelas untuk menghindarinya. Ada 2 

macam sistem subjek, yaitu sistem subjek murni (berdasarkan urutan abjad) 

dan sistem subjek benotasi (berdasarkan notasi atau kode tertentu). Untuk 

sistem yang terdiri dari banyak subjek, diperlukan daftar indeks agar istilah 

yang dipergunakan dapat dibuat seragam. Daftar indeks adalah suatu daftar 

yang memuat kode dan masalah-masalah yang terdapat di dalam 

kantor/organisasi sebagai pedoman penataan arsip berdasarkan masalah.  

 

2.  Mengatasi data pengujian hasil analisa tidak terintegrasi pada tiap-tiap bagian. 

      Penulis memberikan usulan yaitu dibuatkan sistem terintegrasi yang bisa 

secara otomatis memberikan data-data hasil pengujian batu bara pada tiap-tiap 

bagian ( analisa , kepala laboratorium, admin laboratorium, kepala bidang). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Sucofindo (Persero), 

banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian 

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik 

Kerja Lapangan :  

a. Penulis mampu beradaptasi selama melakukan kegiatan  PKL  di  

PT Sucofindo (Persero), memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, terampil 

dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas dibidang analis kimia. 

b. Penulis dapat mengetahui bentuk tugas yang dikerjakan dalam bidang 

analis kimia bagian batu bara, penulis juga dapat mengetahui penerimaan 

sampel kimia pada PT Sucofindo (Persero). 

c. Penulis meningkatkan kemampuan pada saat PKL di PT Sucofindo 

(Persero) dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pihak 

perusahaan.  

 

4.2 Saran 

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada 

PT Sucofindo (Persero), saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya dalam proses mendata penerimaan sampel laboratorium 

dibuatkan sistem yang sudah terkomputerisasi yang dapat membantu 

kegiatan pegawai dalam hal pendataan dan pengarsipan order barang masuk 

dan dokumen internal sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 

2. PT Sucofindo (Persero) diharapkan dapat melakukan kerja sama lagi untuk 

kegiatan praktik kerja lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa/i 

Universitas Teknokrat Indonesia agar dapat belajar dengan rasa tanggung 

jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak PT Sucofindo (Persero). 
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3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu pengetahuan 

dibidang analis kimia dibidang batu bara terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran Ratu Tiara Suri 

Lampiran 1. Formulir Penilaian PKL 
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Lampiran 1. Formulir Penilaian PKL (lanjutan) 
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Lampiran 1. Formulir Penilaian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 1. Formulir Penilaian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL 
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 3. Dokumen Foto Pengujian Analisa Sulfur 
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Lampiran 4. Dokumen Foto Pengujian Analisa Inherent Moisture 
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Lampiran 5. Dokumen Foto Pengujian Analisa Ash 
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Lampiran 6. Dokumen Foto Pengujian Analisa Volatile Matter 
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Lampiran 7. Dokumen Foto Penimbangan Batu Bara 
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Lampiran 8. Dokumen Foto Cawan Pengujian Sulfur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. Dokumen Foto Cawan Pengujian Inherent Moisture  
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Lampiran 10. Dokumen Foto Cawan Pengujian Ash  

 

  



48 
 

 

Lampiran 11. Dokumen Foto Cawan Pengujian Volatile Matter  

 

 

 

 


