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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau
perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan
pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK)
Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan
teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam
dunia kerja yang sebenarnya. Dalam Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah
DJP Bengkulu dan Lampung ini penulis diletakan dibagian Sekretariat, dan
Umum.

Penempatan PKL pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu
dan Lampung ini dibagi di beberapa divisi dengan bidang kerja yang berbeda.
Pelaksanaan kerja pada bagian Sekretariat penulis melakukan pembukuan surat
masuk dan surat keluar kebuku agenda kemudian diarsipkan, input surat masuk,
dan mendistribusikan laporan kebidang masing-masing. Sedangkan dibagian
Umum penulis mengarsipkan surat surat keluar, input data pegawai, mengisi
nomor surat, dan pembukuan surat keluar, mendistribusikan laporan kebidang
masing-masing. Di Sekretariat saat mencetak kertas tersangkut pada printer.
Sedangkan dibagian Umum pengarsipan surat yang kurang rapi membuat sulit
untuk mencari data laporan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: PKL, PAJAK, arsip surat, pembukuan surat dan label.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari program

pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/i Universitas

Teknokrat Indonesia di instansi atau perusahaan sebagai salah satu  syarat yang

harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Teknik

dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan

kegiatan untuk menerapkan teori-teori  dan yang telah diterima saat proses

pembelajaran perkuliahan ke dalam dunia kerja  yang sebenarnya. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang

dipelajari selama perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di tempat

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Melalui pembekalan Praktik Kerja Lapangan, dapat memberikan

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya,

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

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. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan

Lampung ini sendiri merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai

Wajib Pajak maupun tidak. Pajak Penduduk merupakan suatu kewajiban bagi
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setiap Warga Negara Indonesia, terlebih khusus Warga Negara yang telah

memiliki penghasilan tetap. Hal ini telah diatur dalam UUD Perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik kerja

lapangan di instansi ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai penerapan

sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan tentang Wajib Pajak kepada

negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah melalui

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan

penerimaan negara dari sektor Pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan

cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral

baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak

yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya

sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya

bertambah tinggi. Sehingga dapat memperoleh wawasan dan pengalaman di dunia

kerja dan juga untuk mengimplementasi ilmu yang diperoleh selama pendidikan

di kampus dalam hal penulisan laporan, menganalisa dan memberikan solusi

terhadap permasalahan yang terjadi di Direktorat Jendral Pajak.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Mempelajari bidang pekerjaan pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan

Lampung.

2. Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau

sesuai dengan bidang keahlian.

3. Menambah pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana

bekerja dan bersikap di dunia kerja pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu

dan Lampung.
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4. Mengembangkan keterampilan, kedisiplinan, mengembangkan

kreativitas serta melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan

tim kerja maupun bekerja dengan peraturan dan tugas yang diberikan.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Kegunaan PKL bagi Mahasiswa

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah:

1. Memperoleh pengalaman atau gambaran nyata mengenai pekerjaan.

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh saat

pembelajaran di perkuliahan ke tempat kerja.

3. Melatih diri berinteraksi dalam instansi pemerintah.

4. Mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.

1.3.2 Kegunaan PKL Univeritas Teknokrat Indonesia

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat

Indonesia adalah:

1. Menguji kemampuan pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari

serta tata cara bersosialisasi dengan dunia kerja.

2. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreativitas

pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.

1.3.3  Kegunaan PKL bagi Perusahaan

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Perusahaan adalah:

1. Membantu menyelesaikan masalah yang ada di Kanwil DJP Bengkulu

dan Lampung.

2. Menciptakan hubungan kerja di dalam perusahaan antara Universitas

Teknokrat Indonesia.

3. Perusahaan bisa menciptakan tenaga yang profesional.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di instansi Direktorat Jendral Pajak

Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Jl. Pangeran Emir M. Noer.5A,
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Sumur, Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35215,

Telepon (0721)485673,488251; Faksmile (0721)471257; Homepage

https:\\www.pajak.go.id.

Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut google Maps 2018 yang di

tampilkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Instansi Direktorat Jenderal

Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dilaksanakan selama 2 bulan.

Mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018. Dibawah ini

adalah tabel jam kerja yang dilaksanakan pada Direkorat Jenderal Pajak Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung :



5

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Sumber : Humas Direktorat Jenderal Pajak

Hari Masuk Istirahat Pulang

Senin 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Selasa 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Rabu 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Kamis 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Jumat 08.00 11.30 – 13.00 16.00
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat,

6 Direktorat dan 2 Pusat dan Instansi vertikal dibawah Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Pajak terdapat Kantor Pemeriksa Pajak di daerah- daerah. Kemudian

pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8

Direktorat dan Instansi vertikal dibawah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

terdapat Kantor Pemeriksa Pajak di daerah-daerah. Berdasarkan peraturan menteri

keuangan nomor: 132/PMK.01/2006 susunan organisasi Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Pajak berubah kembali, terdiri dari 1 Sekretariatdan 12 Direktorat dan 1

pusat yang dipimpin pejabat eselon II sedangkan unit kerja vertikal di daerah

meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak

(KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung berdiri

pada bulan September 2005 yang merupakan pecahan dari kantor  Direktorat

Jendral Pajak Sumatra bagian Selatan III dan berkedudukan di Jl Wolter

Mongonsidi Bandar Lampung. Pada awal pendirian Kantor Wilayah Direktorat

Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung ada dibawah pimpinan bapak Janes

Hutapea. Pada tanggal 30 Maret 2010 , Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Bengkulu dan Lampung beerpindah tempat kedudukan Jl Pangeran Emir M Noer

No.5A Teluk Betung Bandar Lampung hingga saat ini.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung saat ini

berada dibawah pimpinan bapak Rida Handanu yang menggantikan bapak Peni

Hirjantou terhitung mulai tanggal 2 April 2015 hingga saat ini.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung

berdasarkan peraturan Mentri Keuangan Nomor:206.2/PMK.01/2014 terdiri dari 1

(satu) bagian, satu kelompok jabatan fungsional dan 5 bidang yaitu:
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1. Bagian Umum

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi perpajakan (DP3)

3. Bidang Pendaftaran, Extensifikasi, dan Penilaian (PEP)

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelegent, dan Penyidikan (PPIP)

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas)

6. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP)

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit kerja vertikal tingkat Eselon III di Wilayah kerja Kantor Wilayah

Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung terdapat 9 Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) dan 11 Kantor Pelayanan, Penyuluhn , dan Konsultasi Perpajakan

(KP2KP) yaitu:

1. KPP Pratama Teluk Betung

2. KPP Pratama Tanjung Karang

3. KPP Pratama Kedaton

4. KPP Pratama Natar

5. KPP Pratama Metro

6. KPP Pratama Kotabumi

7. KPP Pratama Bengkulu

8. KPP Pratama Argamakmur

9. KPP Pratama Curup

2.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

2.2.1 Visi

“Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang terbaik demi

Menjamin Keadaulatan Kemandirian Negara”.

2.2.2 Misi

Menjamin penyelengaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan

kewajiban perpajakan.
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3. Apatarur pajak   yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

2.3 Logo Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

Sumber : http://www.pajak.go.id

Gambar 2.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak

Deskripsi dari logo Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bengkulu

dan Lampung yaitu:

1. Perisai berbentuk segilima melambangkan negara pancasila Republik

Indonesia.

2. Sayap berkembang yang berbulu 5 menunjukkan kemegahan negara,

sebagai pendorong para pegawai Direktorat Jendral Pajak menjalankan

tugasnya dengan bertujuan memelihara tetap berkembangnya sayap

negara.

3. Bejana emas melambangkan tempat pengumpulan uang negara (fiscus

4. Libra melukiskan keadilan.

5. Padi tujuh belas butir dan delapan kelompok bunga kapas melukiskan cita-

cita kemakmuran negara.

6. Tiga gelombang melukiskan bahwa Direktorat Jendral Pajak dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan Tri Darma Pemajakan yaitu:

a. Meliputi seluruh subject.

b. Object pajak yang semestinya.
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c. Tepat pada waktunya. Gelombang diartikan bahwa fiskus mengatur

dan memperlunak conyunctuur.

2.4 Tugas dan Fungsi

Sebagai instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Direktorat Jendral Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan

Menteri Keuangan Nomor: PMK-206.2/PMK.01/2014. Tentang tata kerja instansi

vertical Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Bengkulu dan Lampung sebagai Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Jendral

Pajak memiliki tugas melaksanakan koordinasi,bimbingan teknis, pengendalian,

analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang

perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan adalah merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standar disasi teknis

dibidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, Diretorat Jenderal Pajak

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.

3. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

6. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi

perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.

7. Pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data serta penyajian informasi

perpajakan.

8. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta

pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen.

9. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan

masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan.

10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan pajak bumi dan

bangunan.
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11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding,

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan

gugatan.

12. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan,

dan pengembangan sumber daya manusia.

13. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah.

14. Pelaksanaan urusan bantuan hukum.

15. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja

sama dalam usaha untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan yang telah di

tentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang

jabatan tertentu dan masing-masing diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab

sesuai dengan jabatannya. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksananya

fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi

akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam

hierarki organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan

tugas dan fungsinya.
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Sumber : Humas Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 2.2 Struktur Organisasi
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2.6 Keterangan Kerja Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi

pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari Kantor Pusat. Kantor

Wilayah terdiri dari satu bagian, satu kelompok jabatan Fungsional, dan Lima

Bidang.

2.6.1 Bagian Umum

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor:PMK-

206.2/PMK.01/2014 bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas

kepegawaian keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja,

kepatuhan internal, dan rumah tangga.

Sedangkan fungsi Bagian Umum yaitu :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

b. Pelaksanaan urusan keuangan.

c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas.

f. Pengelolaan kinerja.

g. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko,

pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan

rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan

urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan,

pengembangan sumber daya manusia dan administrasi Jabatan

Fungsional.
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b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

c. Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuahan Internal.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan adminstrasi

penanganan bantuan hukum yang terdiri dari penanganan bantuan

hukum yang mengarah pada proses pengadilan dan setelah adanya

putusan pengadilan, penyusunan laporan, penyiapan bahan

penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan pengolahan

kinerja organisasi. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan

pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan

disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta

penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga,

kesejahteraan, dan perlengkapan.

2.6.2 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

:PMK.206/PMK.01/2014, Bidang Data dan Pengawasan Potensi

Perpajakan mempunyai tugas dan fungsi pemberian bimbingan

pengawasan, bimbingan pengggalian potensi perpajakan, melakukan

pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, melakukan penyajian

informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak dikepalai oleh seorang kepala Bidang. Terdapat

tiga seksi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan yaitu :

a. Seksi Data dan Potensi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan,

pengolahan data dan alat keterangan, penyajian informasi, melakukan

pengawasan terhadap pemanfaatan data dan alat keterangan, serta

melakukan pemantauan, penatausahaan, dan penerimaan perpajakan.
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Seksi Data dan Potensi dikepalai oleh seorang Kepala Seksi. Dalam

melaksanakan tugas oleh 4 orang pelaksaan.

b. Seksi Bimbingan Pengawasan

Mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penggalian

potensi perpajakan, pemberian bimbingan teknis pengawasan dan

teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan

kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan. Seksi Bimbingan

Pengawasan dikepalai seorang Kepala Seksi. Dalam melaksanakan

tugas dibantu oleh 2 orang pelaksana.

c. Teknis Dukungan Teknis Komputer

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional

komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan

program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan,

pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filling. Seksi

Dukungan Teknis Komputer dikepalai oleh Seorang Kepala Seksi

dalam melaksanakan tugas dibantu oleh operator console.

2.6.3 Bidang Pendaftaran , Ekstensifikasi, dan Penilaian

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Bidang pendaftaran

Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan

dan pemantauan, Pelaksanaan kebijakan teknis dan pengenaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan pengamatan pelaksanaan kebijakan teknis

pendaftaran Wajib Pajak.

b. Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan

objek dan subjek pajak, pebentukan dan pemuktahiran basis data nilai

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

c. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis

pendataan, penilaian, dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.
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2.6.4 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP)

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang pemeriksaan dan penagihan pajak. Bidang Pemeriksaan,

Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan

pelaksanan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan

administrasi kegiatan pemeriksaan  pajak, penelahaahan hasil pelaksanaan

pekerjaan pejabat fungsional pemekriksa pajak dan petugas pemeriksa

pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor, bantuan pelaksanaan dan

administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan adminstrasi

penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang

perpajakan.

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian  terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Permulaan dan Penyidikikan.

b. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai

tugas melakukan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan

penyidikan tindak pidana di bidang pekerjaan, serta pemantauan

pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan.

c. Seksi Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Administrasi dan Bimbingan

Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis dan

administrasi pemeriksaan pajak, bimbingan teknis pemeiksaan,

pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan

penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa

pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor

(peer review). Salah satu tujuan pemeriksaan adalah melakukan

pengujian tingkat kepatuhan wajjib pajak. Dalam hal ini Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung memiliki

71 tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan tujuan

pemeriksaan.

d. Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi,

data, laporan dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan

lainnya di lingkup Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi intelijen telah melakukan fungsi

diantaranya penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang

intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis,

penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian

kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam

rangka kebijaksanaan pengamanan penerimaan negara, melaksanakan

penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan,

analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen,

penyiapan pelaksanaan kerjasama intelijen dengan instansi terkait,

pengendalian dan dukungan teknis tugas operasional intelijen.

2.6.5 Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan

dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan

masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan

yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan citra

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan

profesional, efektif, dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :

a. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis

penyuluhan perpajakan.

b. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis

pelayanan perpajakan.

c. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis

konsultasi perpajakan.

d. Melaksanakan hubunngan masyarakat.

e. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan.

f. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan.



17

g. Pemelihara dan pemuktahiran website atau panduan informasi

perpajakan melalui sarana publikasi lainnya.

h. Pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan teknis

perpajakan.

i. Bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah.

j. Pelaksanaan kerja sama perpajakan.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Bimbingan Penyuluhan

Melaksanakan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan

pemuktahiran website serta pemuktahiran panduan informasi

perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan profesional,

efektif, dan efisien.

b. Seksi Bimbingan Pelayanan

Melakukan pemberian bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi atas

pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, urusan penyeragaman

penafsiran ketentuan perpajakan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak

mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.

c. Seksi Hubungan Masyarakat

melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian

informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan

interaktif (call center), serta urusan kerjasama perpajakan.

2.6.6 Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Tugas dari bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan adalah

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang meliputi pengadministrasian

dan penyelesaian berkas pengajuan keberatan, pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak yang

tidak benar. Bidang KBP ini terdiri dari 4 Seksi, yaitu Seksi KBP1, Seksi

KBP 2, Seksi KBP 3 dan Seksi EKBP. Serta mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang keberatan dan banding.
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Fungsi Keberatan dan Banding diantaranya yaitu :

1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding.

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

keberatan dan banding.

4. Penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang keberatan dan

banding.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

2.6.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Mempunyai tugas

melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak

tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas

– tugas pokok dalam organisasi pemerintah.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 PELAKSANAAN PKL :

INDAH PUJI RAHAYU, 15311739

3.1.1 Bidang Kerja

Selama melakukan kegiatan PKL di Direktorat Jendral Pajak Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung ditempatkan pada bagian Umum, dibawah

naungan Bapak Soeroso, SE., MM. selaku Kasubag Keuangan. Kasubag

Keuangan adalah bagian yang bertugas dalam kegiatan penyusunan, pengelolaan

anggaran dan keuangan rutin sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan. Pertama-tama terlebih

dahulu diberikan pengarahan dan perkenalan tentang Kanwil DJP Bengkulu dan

Lampung khususnya pekerjaan yang ada dalam Sub Bagian Umum. Setelah

pengarahan singkat, kemudian pada hari itu juga langsung diberi pekerjaan oleh

salah satu pegawai.

Kegiatan yang dilakukan selama mengikuti PKL/Magang pada Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung adalah :

1. Mencatat surat keluar di buku Agenda

2. Memberi nomor urut pada surat masuk dan surat keluar

3. Menginputkan nama surat pengantar sesuai dengan daftar pegawai

penerima legalisir ijazah/transkip nilai berdasarkan unit kerja

4. Mengecek absensi pegawai

5. Stampel pada surat

6. Fax pada surat yang dituju

7. Input daftar nama pegawai penetapan angka kredit
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja

Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis

melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Mencatat surat keluar di buku agenda. Data surat yang dicatat dalam buku

agenda meliputi nomor urut, tanggal pengiriman, keterangan singkat isi

surat, dan perihal. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku

agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat apakah surat tersebut

merupakan surat dinas biasa, penting atau rahasia. Untuk surat rahasia,

petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan.

Buku agenda akan membantu mengorganisir dan merapikan kegiatan

persuratan pada instansi. Kemudian surat itu turun ke bagian Sekretaris,

surat tersebut difotocopy, disimpan/diarsip dan di agenda surat. Kemudian

surat baru diberikan kepada pegawai yang bertanggung jawab untuk

mengurus perihal surat tersebut. Pencatatan ini sangat penting dilakukan,

karena dapat diketahui surat keluar setiap hari, minggu, bulan, dan tahun.

Juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah

ditemukan.

Gambar 3.1 Agenda Surat Keluar
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2. Memberi nomor urut pada surat masuk dan surat keluar. Nomor urut surat

merupakan nomor urut surat masuk dan surat keluar yang diberikan

berdasarkan buku agenda surat. Apabila ada bidang-bidang yang akan

mengeluarkan surat dan dikumpulkan pada suatu bagian atau petugas

tertentu, maka terlebih dahulu akan diberikan nomor surat. Nomor urut

surat masuk dan surat keluar diberikan setelah disesuaikan dengan tanggal

yang tertera pada surat masuk dan surat keluar atau yang diminta oleh staff

dari bidang umum Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Nomor

urut surat pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dimulai dari

angka terkecil ke yang terbesar. Bagian Keberatan, Banding, dan

Pengurangan II memerintahkan pengisian nomor sesuai dengan urutan,

setelah pengisian nomor pada banyaknya surat, lalu di fotocopy/diarsipkan

agar tidak terpisah-pisah atau acak-acakan, lalu surat tersebut dikirimkan

ke sekretariat untuk dicek satu-persatu.

Gambar 3.2 Penomoran pada Surat
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3. Menginputkan nama surat pengantar sesuai dengan daftar pegawai

penerima legalisir ijazah/transkip nilai berdasarkan unit kerja. Ditugaskan

untuk megetikan setiap surat keluar  sesuai dengan Nama pegawai,

jabatan, NIP, dan instansi yang dituju. Kemudian data pengiriman surat

akan diinput kedalam database komputer. Berikut proses penginputan data

surat keluar :

a. Menginputkan tanggal pengiriman yang tertera pada bukti pengiriman.

b. Kemudian menginput nomor rekap surat (jika yang dikeluarkan untuk

KPP lainnya).

c. Lalu menginputkan nomor surat.

d. Kemudian menginput tujuan pengiriman surat.

e. Kemudian menginput status tujuan pengiriman. Jika surat sudah

terkirim maka diinput pada kolom serta menyertakan tanggal

pengiriman.

Dalam proses penginputan data pengiriman surat dilakukan setiap hari

sesuai banyaknya surat yang dikirim oleh setiap seksinya. Setelah

penginputan selesai maka langkah yang harus dilakukan ialah

memberitahukan status pengiriman surat kepada setiap seksinya dan

mengarsipkan surat yang telah terkirim maupun yang tidak terkirim.

Gambar 3.3 Menginputkan daftar pegawai



23

4. Mengecek absensi pegawai. Monitoring absensi pegawai untuk melihat

pelanggaran disiplin kehadiran selama pertahun. Absensi memang menjadi

bagian kecil dari suatu perusahaan. Presentase kehadiran pegawai dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu

kebijakan. Misalnya, beberapa hari masa kerja dalam seminggu, pe

netapan jam masuk, pengambilan masa cuti, dan lain sebagainya. Jika

dalam perusahaan terdapat satu dua orang yang selalu terlambat, bias

disimpulkan memang pegawai yang bermasalah dan segera bertindak

untuk mengatasinya, misalnya memberikan motivasi atau semangat kerja.

Namun, jika ada banyak karyawan yang terlambat, maka perlu mengkaji

kembali kebijakan jam masuk kerja.

Gambar 3.4 Mengecek absensi pegawai
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5. Stampel pada surat.

Dalam suatu instansi biasanya stampel digunakan untuk alat bukti

pengenal dari orang atau institusi yang namanya tertera ataupun yang

bertanda tangan dalam dokumen tersebut. Untuk surat-surat yang sudah di

tanda tangani sesuai dengan nama yang bersangkutan pada suratnya diberi

cap tanggal, cap kantor atau cap kepala. Misalnya surat yang diterima pada

tanggal 21 Agustus 2018, diberi cap tanggal sesuai dengan tanggal

tersebut. Selain itu cap digunakan untuk memberikan jaminan atau

keutuhan barang, misalnya cap (lebih sering disebut “segel”) pada lipatan

amplop berisi dokumen penting atau rahasia. Jika segel (dengan sengaja)

dirusak berarti barang itu telah diketahui isinya/digunakan. Stempel/cap

yang dibuat oleh perseorangan atau kelompok tentu mempunyai ciri

tersendiri yang dapat dibedakan. Oleh sebab itu, penelitian atas bentuk

fisik benda-benda tersebut dapat mengungkapkan siapa pemiliknya.

Demikian juga penelitian atas isi dokumen yang dibubuhi cap/materai

dokumen-dokumen itu asli atau palsu.

Gambar 3.5 Stampel Surat

6. Fax pada surat yang dituju.
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Pegawai bagian umum memerintahkan penulis untuk mengirim dan

menerima surat di mesin fax. Mengirim dan menerima fax sama cepatnya

dengan menerima telepon. Jika dulu mesin fax hanya bisa digunakan

untuk mengirim fax, maka sekarang sudah ada telepon yang sekaligus bisa

digunakan untuk mengirim dan menerima telepon. Penulis menyiapakn

dokumen atau surat yang akan dikirim ke jumlah banyak KPP Pratama,

maka pastikan jika staples yang menepel pada dokumen sudah dilepaskan

terlebih dahulu. Setelah dokumen siap, maka letakkan dokumen pada

kepala mesin fax atau bagian feeder mesin. Untuk mengirim adalah

menekan nomor fax yang akan dituju ke KPP Pratama.setelah terkirim

KPP Pratama yang dituju akan menerima fax. Setelah itu bukti fax akan

dicek kembali ke bagian umum.

Gambar 3.6 Fax Surat

7. Input daftar nama pegawai penetapan angka kredit menggunakan

Microsoft Excel dengan menyesuaikan pencarian pegawai menggunakan
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aplikasi SIKKA. Untuk bisa masuk  ke dalam SIKKA maka harus login

dengan identitas pengguna dan passwordnya, Jadi masing-masing pegawai

mempunyai identitas pengguna dan password untuk bisa masuk.

Gambar 3.7 Input Data Pegawai

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
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Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Adapun kendala yang dihadapi

pada saat penginputan sering terjadi kesalahan dalam mengisi NIP,

tanggal, alamat sehingga pada saat di cetak tidak sesuai dengan hasilnya.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala

Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan

Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jendral Pajak pada bagian Umum

adalah dengan melakukan pengecekan ulang , membaca berulang-ulang

sehingga menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

3.2 PELAKSANAAN PKL:

NI MADE TIA AUDINA, 15311643

3.2.1 Bidang Kerja

Selama melakukan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Pajak Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Penulis ditugaskan di Sekretariat,

Dibawah bimbingan Bapak Soeroso, SE., MM. Pekerjaan yang penulis

lakukan di bagian Sekretariat adalah :

1. Mencatat Surat Keluar di Buku Agenda

2. Pendistribusian Surat

3. Nginput Surat Masuk

4. Mengarsipkan Surat Masuk

5. Fax Surat

6. Menyusun Surat Disposisi

3.2.2 Pelaksanaan Kerja



28

Ada pun pelaksanaan kegiatan  selama masa praktik kerja lapangan,

penulis melakukan beberapa jenis kegiatan  di antaranya sebagai berikut :

1. Mencatat surat keluar di buku agenda

pencatatan surat pada Buku Agenda Surat Keluar. Yang dicatat adalah

nomor urut, tanggal, tujuan surat, perihal, nomor surat, lampiran, asal

surat, dan keterangan.

Contoh Buku Agenda Surat Keluar adalah sebagai berikut:

BUKU AGENDA SURAT KELUAR :

No Tanggal Tujuan
Surat

Perihal Nomor

Surat

Lam
p

Asal Ket

1 21/08/2018 KPP

PRATAMA

KEDATON

Penawaran

Barang

03/KP/P

n/IX/08

2 Bagian

Marketi

ng

2 22/08/2018 KPP

PRATAMA

NATAR

Surat Tugas 04/KP/P

n/IX/09

1 Bagian

HRD

3 23/08/2018 KPP

PRATAMA

METRO

Menghadiri

Undangan

Rapat

05/KP/P

n/IX/10

3 Bagian

HRD

4 24/08/2018 KPP

PRATAMA

TANJUNG

KARANG

Menyampai

kan

Laporan

Hasil Rapat

06/KP/P

n/IX/11

2 Bagian

HRD

1. untuk mengetahui banyaknya surat yang telah dibuat

2. untuk mengontrol surat yang keluar

3. untuk mengetahui jumlah surat-surat yang telah keluar
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Gambar 3.8 Buku Agenda Surat Keluar

2. Pendistribusian Surat

Aktifitas disini adalah menyampaikan surat-surat ke alamat yang dituju.

Tentang alamat yang dituju ada dua kemungkinan, yaitu perorangan,

seperti untuk direktur/pimpinan, dan beberapa orang lainnya.

Untuk surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan, sebaiknya dalam

penyampaiannya disusun berdasarkan pengklasifikasian. Susunannya

dimulai yang paling penting sampai ke yang kurang penting dan

ditrmpatkan pada sebuah map khusus.

Untuk mendistribusikan surat kepada bagian-bagian yang ada pada suatu

organisasi, biasanya ditempuh dengan cara menggunakan Buku Ekspedisi

Intern. Buku ini mencatat tentang identitas surat, tujuan surat, tanda

tangan/paraf penerima surat dan tanggal penerimaan surat. Contoh Buku

Ekspedisi Intern adalah sebagai berikut:
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BUKU EKSPEDISI INTERN

Gambar 3.9 Buku Ekspedisi Intern

3. Nginput surat masuk

Semua surat yang masuk diterima dan dikumpulkan pada suatu bagian.

Kemudian diteliti alamatnya satu persatu apakah alamatnya benar atau

tidak. Maksudnya apakah semua surat-surat yang masuk itu benar-benar

untuk organisasi yang bersangkutan.

Untuk surat-surat yang salah alamat dipisahkan untuk dikembalikan

kepada pihak pengirim. Apabila pengirimannya melalui pos dapat

dikembalikan dengan cara mengembalikan pada kantor pos dan giro

dengan diberi catatan “SALAH ALAMAT”. Demikian pula apabila

pengirimannya melalui biro-biro jasa yang lain.

Untuk surat-surat yang benar pada organisasi yang bersangkutan, pada

amplopnya atau pada suratnya diberi cap tanggal penerimaan. Misalnya

surat yang diterima tanggal pada tanggal 21 Agustus 2018, diberi cap

tanggal sesuai tanggal tersebut.

Setelah itu mulai melakukan penginputan pada surat masuk sebelum di

bagikan ke bidang-bidang. Penginputan yang pertama dimasukkan adalah
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nomor surat, tanggal surat, dari, perihal, lampiran, lalu menentukan sifat

surat, surat tersebut apakah bersifat kilat, sangat segera, segera, atau biasa,

akan lalu di input.

Gambar 3.10 Penginputan Surat Masuk
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4. Menyimpan arsip setiap surat masuk dan keluar

Sebagai data instansi, maka setiap surat yang berkaitan dengan instansi

harus di simpan sebagai arsip. Hal ini bertujuan untuk memudahkan jika

pada suatu saat dibutuhkan sebagai bukti ataupun lainnya. Surat yang

disimpan sebagai arsip, dimasukkan ke dalam box file sesuai dengan jenis

suratnya masing-masing. Surat ini dimasukkan urut sesuai dengan nomor

surat, yaitu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar.

Gambar 3.11 Mengarsipkan Surat Masuk
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5. Fax Surat

1. Langkah mengirim fax yang ke 1

Membuat surat pengantar untuk memastikan untuk siapa dan kemana

dokument ini akan dikirim dan apakah nomor yang dituju benar atau

salah. Masukkan surat pengantar terlebih dahulu sebelum dokumen

Anda ke dalam mesin fax feeder yang menghadap ke arah mesin.

2. Langkah mengirim fax yang ke 2

Masukkan nomor fax tujuan ke dalam mesin fax anda. Akan ada

tombol angka digit seperti tombol telepon pada mesin fax. Hati-hati

ketik nomor sehingga Anda tidak membuat kesalahan, karena sulit

untuk mengetahui bila Anda telah menghubungi nomor faks yang

salah.

3. Langkah 3 dalam menggunakan mesin fax

Tekan tombol kirim jika Anda telah benar memasukkan semua angka

ke dalam mesin. Ini akan memulai pengiriman dokumen. Tombol

kirim biasanya lebih besar dan memiliki warna yang berbeda dari pada

tombol yang lain dan mudah untuk dicari. Biasaya, tombol ini

ditempatkan di samping atau di bawah keypad mesin fax anda.

4. Langkah 4 mengoperasikan mesin fax

Tunggu sampai dokumen Anda melewati mesin dan kumpulkan jika

sudah selesai. Apa pun dokumen yang akan Anda kirimkan akan

melewati serangkaian rol dan direkam secara digital di dalam mesin

fax.

5. Langkah 5 kirim fax

Tunggu sampai ada konfirmasi di layar monitor yang akan

memberitahukan Anda apakah kiriman faks Anda berhasil terkirim

atau tidak. Di langkah ke lima ini merupakan langkah terakhir, apabila

terkirim berarti sudah selesai dalam pengiriman fax ke nomor tujuan.
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Gambar 3.12 Fax Surat
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A. Menyusun Surat Disposisi

Surat disposisi disusun, setelah itu menempelkan surat disposisi dengan

surat masuk yang akan dibagikan  ke bidang-bidang.

Gambar 3.13 Menyusun Surat Disposisi
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan

Lampung yaitu:

1. Pada saat mencetak kertas tersangkut pada printer.

2. Komputer sering  mengalami hang, hal ini terjadi karena software

crash.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala

Adapun kendala yang dihadapi maka penulis memberikan solusi sesuai

dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Apabila kertas tersangkut pada saat mencetak , maka yang perlu

dilakukan adalah sebagai berikut  :

a. Matikan power computer.

b. Lepaskan  kabel  power  printer dari  konektor (stop kontak) listrik.

c. Keluarkan kertas dari penampan.

d. Buka pintu printer.

e. Buka pemisah kertas yang tersumbat di kedua sisinya dan tarik secara

perlahan.

f. Setelah kertas berhasil ditarik tutup kembali pintu printer.

g. Masukan kertas ke penampan dan cobalah untuk mencetak kembali.

Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada

kompuer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan

maupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya

(Rusyamsi, 2013).

2. Pada saat komputer mengalami problem seperti yang sudah disebutkan

diataas maka penulis memberikan solusi seperti :

a. Tekanlah to mbol [Ctrl] + [Alt] + [Del] pada keyboard secara

bersamaan dan bila kontak dialog Close Program muncul, akan tampil

beberapa program aktif yang mempunyai keterangan Not Responding.

Program itulah yang menyebabkan komputer itu hang.
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b. Setelah kotak dialog tampil, lihat apakah program yang dibelakangnya

tertulis Not Responding, bila ada, catatlah program tersebut, kemudian

tutuplah kotak dialog tersebut dengan menekan tombol end task.

c. Kemudian tutup juga program-program  lain yang tidak perlu dengan

mengklik tombol End Task. Setelah program bertulis Not Responding

ditutup, biasanya komputer akan bekerja normal kembali.

d. Setelah system windows berjalan lagi,lakukan pengecekan komputer

dengan membuka satu persatu program yang sebelumnya bertulis Not

Responding. Hal seperti ini dilakukan untuk melihat apakah aplikasi

yang sebenarnya menjadi penyebab hang. Jika sudah diketahui, catat

nama program tersebut dan lakukan  instalasi ulang (Widodo &

Safrian, 2005).

3.3 PELAKSANAAN PKL :

NI KADEK SRI ASTUTI, 15311529

3.3.1 Bidang Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah DJP

Bengkulu dan Lampung, dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 9 Juli

2018 untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang

dunia kerja yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. Penulis melakukan

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Pajak Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, penulis ditugaskan pada Bagian Umum,

dibawah bimbingan Bapak Soeroso, SE., MM. selaku Kasubag Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Wilayah

DJP Bengkulu dan Lampung adalah :

1. Mengisi buku agenda surat keluar.

2. Menginput nama surat pengantar sesuai dengan daftar pegawai penerima

legalisir ijazah/transkrip nilai berdasarkan unit kerja.

3. Memberi nomor surat dan tanggal surat lalu di catat ke buku agenda surat

keluar.
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4. Input daftar nama pegawai penetapan angka kredit.

5. Mengecek Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

6. Mengecek Absensi Pegawai.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja

Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL),

penulis melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pencatatan surat pada buku agenda surat keluar sesuai isi tujuan surat

keluar tersebut. Di dalam buku agenda surat keluar yang dicatat adalah

nomor surat, tanggal, tujuan surat, dan perihal. Buku agenda surat keluar

bertujuan untuk menjadi bukti pengiriman / penyampaian surat kepada

pihak yang dituju agar tidak terjadi kesalahan atau keliruan, dan

mengetahui banyaknya surat yang telah dibuat dan memudahkan

pencarian jika suatu saat dibutuhkan (penemuan kembali).

Gambar 3.14 Buku Agenda Surat Keluar
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2. Menginput nama surat pengantar sesuai dengan daftar pegawai penerima

legalisir ijazah/transkrip nilai berdasarkan unit kerja. Ditugaskan untuk

mengetikan surat pengantar sesuai dengan nama, dan tanggal yang akan

diinput. Setelah penginputan selesai maka langkah yang harus dilakukan

ialah memberitahukan status pengiriman surat kepada setiap seksinya

dan mengarsipkan surat yang telah terkirim maupun yang tidak terkirim.

Gambar 3.15 Daftar Nama Pegawai
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3. Pemberian nomor surat dan tanggal surat lalu di catat ke buku agenda

surat keluar agar tidak terjadi kesalahan atau keliruan dan mudah dalam

pencarian jika suatu saat dibutuhkan. Pemberian nomor surat sangatlah

penting dalam sebuah surat. Bagian ini tidak boleh dibuat sembarangan

karena masing-masing karakter dalam nomor surat memiliki makna dan

arti. Karena itulah penulisan nomor surat ini tidak boleh asal dan

sembarangan. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan nomor

dan agar fungsinya tercapai maka sebaiknya jika kita mempelajari lebih

dalam tentang sistem penomoran surat.

Gambar 3.16 Surat Keluar
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4. Data pegawai yang diinput adalah Nomor, Tanggal, Nama Pegawai,

NIP, Golongan, Alamat, Jabatan, dan Pangkat dalam dokumen

Penetapan Angka Kredit yang dibutuhkan. Dalam melakukan input data

dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan menyesuaikan

pencarian pegawai menggunakan aplikasi SIKKA (Sistem Informasi

Keuangan Kepegawaian dan Aktiva). Untuk bisa masuk ke SIKKA

maka harus login terlebih dahulu dengan identitas  pengguna dan

paswordnya, Jadi masing-masing pegawai mempunyai identitas

pengguna dan pasword untuk bisa login dalam SIKKA. SIKKA (Sistem

Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva) ini sistem baru yang

terbentuk di era reformasi perpajakan, sistem ini mengawasi keuangan/

anggaran tiap Kantor Pajak, Aktiva tiap kantor Pajak, dan mengawasi

kinerja tiap  pegawai pajak.
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Gambar 3.17 Input Data Pegawai

5. Mengecek Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sesuai dengan

nama dan periode yang ditentukan pada lembar kelengkapan DUPAK.

Setelah di cek, dokumen DUPAK yang tidak lengkap akan dipisahkan

dengan DUPAK yang sudah lengkap. Pada lembar kelengkapan

lampiran DUPAK yang sudah lengkap sesuai nama dan periode maka

dokumen tersebut diserahkan ke Bagian KBP. Sedangkan dokumen

yang tidak lengkap akan mengumpulkan ulang dokumen yang akan

dibutuhkan dalam lembar kelengkapan lampiran DUPAK.
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Gambar 3.18 Mengecek Data Usul Penetapan Angkat Kredit

6. Mengecek absensi pegawai untuk melihat berapa jumlah pelanggaran

dalam kehadiran, mengetahui jam masuk dan jam pulang pegawai

menggunakan sistem sidik jari (finger print). Tanpa adanya mesin

absensi Kantor Pajak tidak bisa mengetahui kapan pegawai masuk dan

pulang apalagi Kantor Pajak besar yang jumlah pegawainya banyak.

Mesin absensi memiliki fungsi penting yang mengharuskan pegawai

mengidentifikasi kehadiran mereka terlebih dahulu sebelum mulai kerja

hingga selesai jam kerja. Mempermudah dalam perhitungan gaji, dengan

adanya penghitungan jam kerja tiap pegawai secara otomatis, maka

Kantor Pajak bisa juga dengan mudah menghitung gaji/upah yang

berhak diperoleh dan membuat laporan penghitungan jam kerja dan gaji.
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Gambar 3.19 Mengecek Absensi Pegawai
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3.3.3 Kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja

Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan

Lampung yaitu pada saat melakukan pencarian berkas, karyawan tidak

menemukan kembali berkas yang akan diambil secara cepat. Beberapa

berkas belum diurutkan sehingga mengakibatkan ketidak efektifan waktu

dalam pencarian berkas.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala

Adapun solusi untuk penulis saat melakukan Praktik Kerja Lapangan di

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yaitu

menyusun semua berkas secara berurtutan dengan cara disusun menurut

tanggal, bulan, dan tahun. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam

mencari berkas yang dibutuhkan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab–bab sebelumnya selama melaksanakan

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Bengkulu dan Lampung, banyak hal baru yang penulis dapatkan agar mampu

menyesuaikan diri dengan dunia kerja, serta membuka wawasan dan

mendorong kreatifitas mahasiswa untuk berinovasi didunia kerja terkait

dengan bidang dan kemampuan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Penulis telah mempelajari dan mengetahui bidang pekerjaan yang ada

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

2. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung penulis telah mendapatkan

pengalaman dalam hal bagaimana bekerja dan bersikap di dunia kerja

nyata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

3. Penulis dapat menerapkan teori–teori yang penulis pelajari dari

Universitas Teknokrat Indonesia pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Bengkulu dan Lampung dengan baik dan sesuai yang diinginkan

dan dapat diterapkan oleh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Bengkulu dan Lampung.

4. Penulis telah mendapatkan tambahan keterampilan selama melaksanakan

kegiatan  Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Bengkulu dan Lampung. Penulis juga dapat lebih disiplin dalam

mengatur dan memanajemen waktu.
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4.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2

bulan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung saran

yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung

diharapkan dapat melakukan kerjasama untuk kegiatan Praktik Kerja

Lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat

Indonesia.

2. Perlunya mahasiswa memahami kemampuan teknologi informasi dan

komunikasi dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.
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Lampiran 1. Daftar Nilai PKL INDAH PUJI RAHAYU
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Lampiran 2. Catatan Harian INDAH PUJI RAHAYU
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Lampiran 3. Daftar Nilai PKL NI KADEK SRI ASTUTI
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Lampiran 4. Catatan Harian PKL NI KADEK SRI ASTUTI



63



64



65



66



67



68



69
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