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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) merupakan sarana bagi para
mahasiswa untuk mengasah keterampilan dan keahlian yang dimiliki serta ilmu
yang diperoleh dalam dunia perkuliahan yang kemudian diimplementasikan ke
dunia kerja yang sesungguhnya. Laporan PKL ditulis berdasarkan pengalaman atau
hasil penelitian yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan
di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama 2 bulan terhitung sejak 09
Juli 2018 hingga 01 September 2018.Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa
penempatan bidang kerja, pelaksanaan kerja, dan temuan masalah atau kendala
serta solusi atau cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Pada
pelaksanaan PKL penempatan bidang kerja dilakukan pada bagian yang berbeda
sesuai dengan kebijakan pembimbing PKL di perusahaan. Penempatan tersebut
antara lain pada bagianSub Bidang Pembinaan dan pengendalian penerimaan
pajak, Sub Bidang Pajak I dan Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan
lain-lain.
Adapun kendala yang dihadapi penulis dalam pelaksaan PKL pada bidang
Sub Bidang Pembinaan dan pengendalian penerimaan pajak memiliki kendala
pada Sub Bidang Pajak I yaitu kesulitan melakukan pemeriksaan data karena
masih ditemukan data-data yang rangkap seperti pada nama perusahaan/Wajib
Pajak dan Alamat juga ditemukan data yang sama, dalam memfilter data
tunggakan PKB masih dilakukan secara manual atau memfilter data nya dilakukan
secara satu persatu dengan data yang kurang lebih 5000 data, pada Sub Bidang
Retribusi dan Pendapatan lain-lain kendalanya yaitu untuk pengarsipan berkas
masih kurang terstruktur sehingga pada saat pencarian berkas yang dibutuhkan
sulit untuk ditemukan.
Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis dalam bagian masing-masing,
maka penulis menyarankan solusi terhadap masalah tersebut yaitu Pada bagian
Sub Bidang Pajak I yaitu menghilangkan kerangkapan data, mengusulkan
menggunakan Aplikasi SQL SERVER dalam memfilter data tunggakan PKB, Dan
pada bagian Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain pada
melakukan menataan berkas secara tersrtuktur dengan cara memisahkan berkas
sesuai dengan nama instansi.

Kata Kunci : PKL, Pembinaan, Pajak dan Retribusi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang PKL
Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan

yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja.
Universitas Teknokrat Indonesia menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapanan (PKL). Hal ini merupakan tuntutan tujuan Pendidikan dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan
di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang
telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK)
Teknokrat. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Teknokrat memandang
bahwa program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana strategis dalam proses
pembentukan

kemampuan

dan

kompetensi

mahasiswa

sebagai

tenaga

professional. Praktik Kerja Lapangan dapat diartikan sebagai sarana pelatihan
mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten
pada bidang nya masing-masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan
adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya
ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan
dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Praktik Kerja Lapangan
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen
pembimbing yang memenuhisyarat. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu
syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir
perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini
penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampug (Bapenda) sebagai
tempat pelaksanaan.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung disingkat Bapenda adalah
instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pendapatan, berdasarkan asas
otonomi yang ditetapkan atas undang-undang. Badan Pendapatan Daerah
merupakan alat pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab untuk memberikan

masukan keuangan daerah semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan
pembiayaan baik urusan rumah tangga daerah maupun pembangunan. Pada
awalnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bernama “Bagian
Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat

I Lampung” waktu pembentukannya

bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan
maret tahun 1964.
Alasan penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan
mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam
proses pengumpulan data dan penggolahan data di Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan :
1. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap professional
dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan
untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya
2. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat
praktik kerja lapangan yang belum dikenal oleh mahasiswa
3. Memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja serta membina
kemampuan dan keterampilan.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja yang sebenarnya.
2. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu – ilmu yang didapat
pada perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang ada di
dunia kerja

1.3.2

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi FTIK Teknokrat
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Fakultas Teknik dan Ilmu

Komputer (FTIK) Teknokrat adalah sebagai berikut :
1. Terjalinnya kerjasama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
(FTIK) Teknokrat dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung.
2. Memperkenalkan calon lulusan yang handal dan terampil di dunia
kerja.

1.3.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Di Badan Pendapatan Lampung
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung :
1. Meringankan

dan

membantu

perusahaan

dalam

melakukan

pekerjaannya.
2. Terjalinnya kerja sama dengan dunia pendidikan.
3. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari praktikan yang bersifat
membangun dan menyempurnakan sistem yanga ada.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di :
Nama Instansi

: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Alamat

: Jl. Sultan Hasanudin No.45 Gn.Mas, Tlk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221

No.Telp

: (0721) 481126

Fax

: 480772

Email

: bapenda@gmail.com

Website

: http://bapenda.lampungprov.go.id

Denah lokasi PKL atau kantor BAPENDA dapat dilihat pada gambar
1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Denah Lokasi BAPENDA

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanaan selama 2 bulan

dimulai dari tanggal 09 Juli 2018 sampai 01 September 2018, pada pelaksaan
PKL terdapat jam kerja yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dan
untuk waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.1 Jadwal waktu pelaksanaan :

HARI

SENINKAMIS

JUM’AT

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan
JAM
KETERANGAN
07.40 – 07.55

Apel Pagi

08.00 – 12.00

Jam Kerja

12.00 – 13.00

Jam Istirahat

13.00 – 15.30

Jam Kerja

07.40 – 08.30

Senam & Kerja Bakti

09.00 – 11.40

Jam Kerja

11.40 – 13.30

Jam Istirahat

13.30 – 16.00

Jam Kerja

BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1

Sejarah Perusahaan
Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bernama

“Bagian Pajak Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung” yang pembentukannya
bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan
Maret tahun 1964. Lembaga tersebut ditingkatkan menjadi “Biro Penghasilan
Daerah Tingkat I Lampung”. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung
Nomor G/193/VIII/Th/1969, Biro Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung
dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara Struktural
menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I
Lampung.
Dengan

Surat

Keputusan

Gubernur

Lampung

Nomor

:

Des/0254/VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung” Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas
Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampungsebagai Dinas Daerah Tingkat I
yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama
Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah
Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/102/B.II/HK/1980 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung Daerah Tingkat I Lampung” Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/14/23 tanggal 24 Juni
1978, nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1976 Sejarah dengan
diberlakukannya Otonomi Daerah.

Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomenklatur Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bersama dengan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung.
Kemudian sejalannya dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan
UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung mengalami perubahan, sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka
pada Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2009. Gambar instansi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA)

2.2

Visi dan Misi Perusahaan
Visi BAPENDA adalah :
Pengelolaan pendapatan daerah yang professional dan bertanggung
jawab.

Misi BAPENDA adalah :
1.

Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum
kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang
efektif.

2.

Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara
efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan
daerah.

3.

Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergitas
pengelolaan pendapatan daerah.

2.3

Struktur Organisasi
Struktur organisasi BAPENDA seperti pada gambar 2.2 dibuat oleh

perusahaan dengan maksud agar kordinasi dari masing-masing bagian atau divisi
berjalan dengan lancar, selain itu untuk memudahkan pengendalian. Dengan
demikian kesatuan aktivitas perusahaan dapat lebih terarah, yang pada akhirnya
mempermudah pencapaian tujuan perusahan. Contoh gambar struktur data dapat
dilihat pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA)
1. Kepala Badan
a. Peran : Kepala Badan berperan untuk memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan di bidang pendapatan
berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b.

Rincian Tugas :

a)

Perumusan

kebijakan,

pengaturan,

perencanaan,

dan

penetapan standar/pedoman bidang pendapatan daerah.
b)

Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
pendapatan daerah.

c)

Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat
yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi.

d)

Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah.

e)

Pelaksanaan

pengelolaan

sistem

informasi

manajemen

pendapatan daerah.
f)

pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan
pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi.

g)

Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.

h)

Pengelolaan ketatausahaan.

2. Sekretariat
a.

Peran

:

Sekretariat

berperan

untuk

melaksanakan

urusan

kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis administrasi
umun, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan evaluasi pengelolaan
urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga
dan perlengkapan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas
bidang.
b.

Rincian Tugas :
a)

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program.

b)

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

c)

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah
tangga Badan, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan
perundang-undangan.

d)

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a.

Peran : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berperan untuk
menyelenggarakan pelayanan, koordinasi dan kearsipan, pembinaan/
pengendalian

dalam

urusan

surat-menyurat,

kerumahtanggaan,

ketertiban, keprotokolan dan hubungan masyarakat, perpustakaan,
administrasi perlengkapan, pengembangan/mutasi pegawai, tata
naskah serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit
di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
b.

Rincian Tugas :
a)

Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan surat-menyurat dan
alat tulis kantor.

b)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan
kearsipan, tata naskah Badan, dan perpustakaan.

c)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan rumah tangga
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Lampung.

d)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan
dan hubungan masyarakat.

e)

Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

administrasi

perlengkapan dan barang inventaris.
f)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi terhadap
bahan penyusunan, perumusan dan pedoman bentuk formulir,
kartu dan lain-lain keperluan administrasi pemungutan
pendapatan asli daerah.

g)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi data
barang inventaris, perlengkapan kantor, dan persediaan
kantor pada seluruh unit kerja pada Badan Perpajakan dan
Retribusi Daerah.

h)

Menyebarluaskan bahan data terkait pendapatan daerah dan
data informasi pengelolaan pendapatan.

i)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan
menghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

j)

Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan,

pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup
Badan.

4. Sub Bagian Keuangan
a. Peran : Sub Bagian Keuangan berperan untuk menyelenggarakan
administrasi dan penatausahaan keuangan.
b. Rincian Tugas :
a)

Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan
administrasi keuangan dan pembendaharaan (Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima
Pembantu).

b)

Menghimpun dan membuat laporan realisasi penerimaan
Pendapatan.

c)

Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM).

d)

Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).

e)

Melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

f)

Menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

5. Sub Bagian Perencanaan
a. Peran : Sub Bagian Perencanaan berperan untuk menyiapkan bahan

terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, mengumpulkan,
menganalisa, mengelola dan melakukan pengembangan pendapatan
berdasarkan data dan informasi serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam rangka pengelolaan pendapatan.

b. Rincian Tugas :

a)

Menyiapkan bahan identifikasi pengembangan pendapatan
daerah.

b)

Menyiapkan bahan penyusunan RAPBD.

c)

Menyiapkan bahan penyusunan rencana target penerimaan
pajak, retibusi dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah, dana
perimbangan serta komponen penerimaan daerah lainnya.

d)

Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

peningkatan,

pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi.
e)

Menyiapkan bahan penyusunan rencana target untuk masingmasing Samsat/UPTD bekerja sama dengan Seksi Pajak.

6. Bidang Pajak
a. Peran : Bidang Pajak berperan untuk menyelenggarakan dan

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dibidang pajak daerah,
kegiatan kebijakan teknis dan administrasi pemungutan, penetapan,
penerimaan dan pelayanan serta piutang pajak daerah, penyelesaian
keberatan dan sengketa pajak daerah, pembukuan dan pelaporan pajak
daerah, sosialisasi dan publikasi pajak daerah, serta menyiapkan data
teknis untuk merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang
pajak daerah.
b. Rincian Tugas :

a)

Penyelenggaraan

administrasi

dan

kebijakan

teknis

pengelolaan, pemungutan dan pelayanan pajak daerah
meliputi penetapan dan penagihan piutang pajak pada unitunit pelayanan pajak.
b)

Penyelenggaraan pembukuan, penerimaan dan pelaporan
penetapan pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah
dan penetapan piutang pajak daerah.

c)

Penyelenggaraan tertib administrasi penyelesaian keberatan
dan keringanan pajak daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

d)

Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis

tentang

penyelesaian keberatan pajak dankeringanan/penghapusan
pajak daerah.
e)

Penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan
pajak daerah.

f)

Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan kendaraan
mutasi dalam daerah dan mutasi keluar daerah, serta
menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik.

g)

Penyelenggaraan perhitungan potensi pajak daerah, dan target
pendapatan pajak daerah secara periodik baik semester
maupun tahunan.

h)

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
dalam hal pengelolaan pajak daerah dan penyiapan bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan lainnya
dan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah.

i)

pelaksanaan updating data pajak daerah dan verifikasi data
pajak daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung, Samsat dan SKPD terkait.

j)

pelaksanaan

penelitian,

pengkajian

dan

evaluasi

atas

rancangan produk hukum daerah provinsi yang berkenaan
dengan pajak daerah dan rancangan/keputusan kepala daerah
yang akan diproses untuk penetapannya dan yang telah
ditetapkan guna disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Sub Bidang Pajak I
a. Peran : Sub Bidang Pajak I berperan untuk menyelenggarakan,

melaksanakan

dan

pengadministrasian

kegiatan

pengelolaan,

pemungutan, pelayanan, penetapan dan penerimaan pajak daerah
sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan
bermotor (BBNKB) pada unit-unit pelayanan pajak daerah, serta
sosialisasi dan publikasi pajak daerah.

b. Rincian Tugas :

a)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan produk
hukum dan prosedur pengelolaan pelayanan dan penerimaan
pajak daerah sektor PKB dan BBNKB.

b)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi dalam pengelolaan pajak daerah sektor PKB dan
BBNKB.

c)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target
penerimaan pajak daerah kepada masing-masing Sistem
Administrasi

Managemen

Satu

Atap

(SAMSAT)/Unit

Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah.
d)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan
operasionalisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah PKB dan
BBNKB

e)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan Penetapan Pajak
Daerah PKB dan BBNKB.

f)

Menginventarisasi penerimaan dan tunggakan serta piutang
pajak daerah sektor PKB dan BBNKB.

g)

Menyiapkan bahan penelitian upaya pengembangan pajak
daerah sektor PKB dan BBNKB.

h)

Menyusun Standar Operasional dan Prosedur Penetapan dan
pelayanan Pajak Daerah sektor PKB dan BBNKB.

i)

Menyusun laporan tentang penetapan dan penerimaan pajak
progressif PKB dan BBNKB.

j)

Menyusun Laporan tentang penetapan pajak daerah, dan
piutang pajak daerah secara periodik.

8. Sub Bidang Pajak II
a. Peran : Sub Bidang Pajak II berperan untuk menyelenggarakan dan

melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemungutan, pelayanan,
penetapan dan penerimaan pajak daerah sektor pajak bahan bakar

kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP) dan Pajak
Rokok serta menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik.
b. Rincian Tugas :

a)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
penetapan target dan penerimaan pajak daerah sektor
PBBKB, PAP dan Pajak Rokok.

b)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target
penerimaan pajak daerah kepada masing-masing Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah.

c)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target
penerimaan pajak daerah sektor PBBKB, PAP dan Pajak
Rokok kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

d)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
target bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota.

e)

Menghimpun, mengadministrasikan dan merekapitulasi data
pembukuan dan pelaporan pajak daerah sektor PBBKB, PAP
dan Pajak Rokok.

f)

Memverifikasi data rekonsiliasi pajak daerah yang dibuat
oleh UPTBD dan Samsat.

g)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian, pengkajian
dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah provinsi
yang

berkenaan

dengan

pajak

daerah

dan

Rancangan/Keputusan Kepala Daerah yang akan diproses
sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

9. Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak
a. Peran : Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak

berperan

untuk

menyelenggarakan

dan

melaksanakan

tertib

administrasi pelayanan dan penyelesaian atas keberatan, keringanan

dan penghapusan pajak daerah serta administrasi pelaporan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Rincian Tugas :

a)

Mengadministrasikan

pelayanan

penyelesaian

keberatan

pajak dan sengketa pajak secara tertib.
b)

Menyiapkan dokumen-dokumen dan peraturan perundangan
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan dan
penyelesaian keberatan, keringanan dan penghapusan pajak pajak daerah.

c)

Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

pengajuan

permohonan keberatan, keringanan dan penghapusan pajak
dari Wajib Pajak.
d)

Melaksanakan
penyelesaian

dan

menyiapkan

pengaduan

dan

bahan

pertimbangan

permohonan

keberatan,

keringanan dan penghapusan pajak daerah.
e)

Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyelesaian

keberatan, keringanan dan penghapusan pajak kendaraan
bermotor.
f)

Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

data

evaluasi

pengelolaan pajak daerah
g)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian, pengkajian
dan evaluasi atas rancangan produk hukum daerah Provinsi
yang

berkenaan

dengan

pajak

daerah

dan

Rancangan/keputusan Kepala Daerah yang akan diproses
untuk penetapannya dan yang telah ditetapkan guna
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
h)

Menginventarisasi permasalahan pajak daerah yang ada pada
setiap UPTBD Pendapatan dan Samsat.

10. Bidang Non Pajak
a. Peran : Bidang Non Pajak berperan untuk melaksanakan kegiatan

administrasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pembukuan dan
pelaporan penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah,
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; lain-lain PAD yang Syah;
Penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
syah.
b. Rincian Tugas :

a)

Penyelenggaraan administrasi pengelolaan pungutan non
pajak daerah meliputi Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan; lain-lain PAD yang Syah;
Penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan
yang syah.

b)

Penyelenggaraan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

penerimaan daerah yang bersumber dari Non Pajak Daerah.
c)

Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaaan dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait perencanaan, pelaksanaan
serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang
berasal dari retribusi daerah dan SP3D.

d)

Penyelenggaraan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

kementerian/lembaga terkait perencanaan, pelaksanaan serta
pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah yang berasal
dari penerimaan transfer pemerintah.
e)

Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi target dan realisasi
penerimaan daerah.

f)

Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi target dan realisasi
penerimaan daerah yang bersumber dari Kementrian/lembaga
dan atau BUMN.

11. Sub Bidang Penerimaan Pusat
a. Peran : Sub Bidang Penerimaan Pusat berperan untuk melakukan
kegiatan

administrasi

pengelolaan

penerimaan

transfer

dari

Pemerintah.
b. Rincian Tugas :

a)

Menginventarisasi produk-produk hukum dan pedoman
pedoman pengelolaan penerimaan transfer dari Pemerintah.

b)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi dalam pengelolaan penerimaan tranfer dari
Pemerintah.

c)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan
operasional

pelaksanaan

penerimaan

transfer

dari

Pemerintah.
d)

Mengumpulkan

data

dan

informasi

serta

metodologi

penghitungan penerimaan transfer dari pemerintah.
e)

Menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam rekonsiliasi dan
updating

penerimaan

transfer

dari

Pemerintah

pada

kementerian/lembaga terkait.
f)

Menginventarisasi tunggakan penerimaan transfer pemerintah
yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung.

g)

Melaksanakan dan menyiapkan dokumen pendukung dan
kelengkapan administrasi penagihan atas piutang penerimaan
transfer dari Pemerintah.

h)

Menyusun rencana target penerimaan yang bersumber dari
Pemerintah.

i)

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi/verifikasi
data penerimaan pemerintah pada kementerian/lembaga
terkait.

12. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
a. Peran : Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berperan untuk

menyelenggakan pembukuan realisasi penerimaan pajak, objek,
tunggakan pajak daerah, kendaraan mutasi keluar daerah, serta
menyiapkan bahan penyusunan laporan secara periodik.
b. Rincian Tugas :

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan penerimaan
bulanan penerimaan non pajak.
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembukuan dan laporan
tentang

realisasi

penerimaan

dan

laporan

tunggakan

penerimaan non pajak daerah.
c) Melaksanakan pembukuan penerimaan non pajak daerah secara
tertib sesuai dengan ketentuan perundangan.
d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
penerimaan non pajak daerah.
e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan target
penerimaan non pajak daerah untuk setiap sumber-sumber
penerimaan.
f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan peruntukan penggunaan
masing-masing target penerimaan pemerintah pusat.
g) Menghimpun, mengadministrasikan dan merekapitulasi data
pembukuan dan pelaporan non pajak.
h) Memverifikasi ulang data rekonsiliasi non pajak daerah yang
dibuat oleh SKPD dan kementerian/lembaga.
i) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait perencanaan, pelaksanaan
serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah.
j) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data-data evaluasi
pengelolaan laporan non pajak daerah.

13. Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
a. Peran : Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain

berperan untuk menyelenggarakan tertib administrasi perencanaan,
pelaksanaan

dan

pelaporan

penerimaan

retribusi

daerah

dan

pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Rincian Tugas :

a) Menginventarisasi

produk-produk

hukum

dan

pedoman

pengelolaan penetapan dan penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan lain-lain.
b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan
penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian dan
operasional pelaksanaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
d) Mengumpulkan

data

dan

informasi

serta

metodologi

penghitungan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
e) Menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam rekonsiliasi dan
updating

Retribusi

dan

Pendapatan

Lain-Lain

pada

SKPD/lembaga terkait.
f) Menginventarisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan LainLain yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung.
g) Melaksanakan dan menyiapkan dokumen pendukung dan
kelengkapan administrasi penagihan atas penerimaan Retribusi
dan Pendapatan Lain-Lain yang belum tertagih.
h) Menyusun rencana target penerimaan yang bersumber dari
Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
i) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi/verifikasi
data penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain pada
SKPD dan lembaga terkait.

14. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
a.

Peran : Bidang Pembinaan dan Pengendalian berperan untuk
melaksanakan

kegiatan

administrasi

terkait

monitoring

dan

pengendalian perencanaan, pelaksanaan, serta pembukuan dan
pelaporan penerimaan daerah.
b.

Rincian Tugas :
a) Penyelenggaraan administrasi terkait pelaksanaan Pembinaan
dan pengendalian pendapatan daerah.
b) Penyelenggaraan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

pembinaan dan pengendalian pendapatan daerah.
c) Penyelenggaraan

Pembinaan

dan

pengendalian

penyelenggaraan penerimaan daerah pada UPTD dan samsat.
d) Penginventarisasian

permasalahan-permasalahan

dalam

pengelolaan penerimaan daerah.
e) Penyusunan

dan

menyiapkan

lengkah-langkah

dalam

penanggulangan permasalahan penerimaan daerah.
f) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah
kabupaten/kota.

15. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak
a. Peran : Sub Bidang Pembinaan dan pengendalian penerimaan pajak

berperan untuk melaksanakan tertib administrasi dan kegiatan
pembinaan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
b. Rincian Tugas :

a) Mempersiapkan bahan dan materi menyangkut pembinaan
penerimaan pajak daerah.
b) Melakukan

pembinaan

dan

pengendalian

proses

pelaksanaan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah.
c) Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak daerah di UPTD
dan SAMSAT.

d) Menyusun

dan

menyiapkan

lengkah-langkah

dalam

penanggulangan permasalahan penerimaan pajak daerah.
e) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pendapatan
pajak daerah kabupaten/kota.
f) Melaksanakan koordinasi terkait peningkatan kualitas
pelayanan penerimaan pendapatan pajak daerah.
g) Mengusulkan

langkah-langkah

penyempurnaan

sistem

operasi dan prosedur pengelolaan penerimaan pajak daerah.
h) Menyusun standar operasional dan prosedur pembinaan dan
pengendalian pendapatan pajak daerah.

16. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak
a. Peran : Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non

Pajak berperan untuk melaksanakan tertib administrasi dan kegiatan
pembinaan dan pengendalian penerimaan non pajak daerah.
b. Rincian Tugas :

a) Mempersiapkan bahan dan materi menyangkut pembinaan
penerimaan non pajak daerah.
b) Mengendalikan

proses

pelaksanaan,

penerimaan

dan

pelaporan non pajak daerah.
c) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap
proses pelayanan penerimaan non pajak baik pada SKPD
maupun lembaga lain yang terkait.
d) Menginventarisasi

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaan pelayanan pembayaran non pajak daerah di
SKPD maupun lembaga terkait.
e) Menyusun

dan

menyiapkan

lengkah-langkah

dalam

penanggulangan permasalahan penerimaan non pajak
daerah.

17. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
a.

Peran :

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, berperan untuk

menyelenggarakan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.
b.

Rincian Tugas :
a) Menyiapkan

bahan

dan

materi

terkait

monitoring

pendapatan daerah.
b) Menyiapkan

dan

melaksanakan

koordinasi

terkait

monitoring pendapatan daerah.
c) Menyusun metode dan lembar kerja monitoring pendapatan
daerah.
d) Menginventarisir dasar hukum pelaksanaan monitoring
pendapatan daerah.
e) Mengevaluasi peraturan perundangan yang menjadi dasar
dalam penerimaan pendapatan daerah dan memberikan
saran

dan

masukan

dalam

penyusunan

kebijakan

pendapatan daerah.

18. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
a.

Peran : Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan berperan untuk
melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis terkait pengembangan
pendapatan daerah, pengelolaan data dan informasi pendapatan
daerah, serta pengelolaan teknologi informasi pendapatan daerah.

b.

Rincian Tugas :
a) Menyusunan

rencana

kerja

bidang

pengembangan

informasi pendapatan daerah.
b) Melaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk teknis di bidang pengembangan informasi
pendapatan daerah.
c) Melaksanaan

penyusunan

informasi pendapatan daerah.

kebijakan

pengembangan

d) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan
informasi pendapatan daerah.
e) Pelaksanaan

penyusunan

blue

print/grand

design

pengembangan informasi pendapatan daerah.
f) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dalam
pengembangan informasi pendapatan daerah.

19. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
a.

Peran : Sub Bidang Pengembangan Pendapatan berperan untuk
melakukan

kegiatan

administrasi

dan

teknis

pengembangan

pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak daerah
maupun pendapatan non pajak daerah.
b.

Rincian Tugas :
a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang
Pengembangan Pendapatan mengacu pada rencana kerja
Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan.
b) Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengkajian

bahan

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan
pendapatan daerah.
c) Melaksanakan penyusunan blue print pengembangan
pendapatan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.
d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengembangan
pendapatan daerah.
e) Menyiapkan bahan studi analisis potensi pengembangan
pendapatan daerah.
f) Melaksanakan penelitian, pengkajian, analisis dan evaluasi
terkait pengembangan pendapatan daerah.

20. Sub Bidang Data dan Informasi
a.

Peran

:

Sub

Bidang

Data

dan

Informasi

berperan

untuk

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi, verifikasi,
pemeliharaan dan penyediaan data dan informasi yang tersimpan

dalam database sistem informasi pendapatan daerah meliputi data
aktif, data potensi pendapatan, data tunggakan dan data kadaluarsa.
b.

Rincian Tugas :
a) Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan
dan petunjuk teknis serta pengelolaan data dan informasi
pendapatan daerah.
b) Melaksanakan penyusunan tata laksana pengumpulan,
pengolahan,

evaluasi,

verifikasi,

pemeliharaan

dan

penyediaan data dan informasi pendapatan daerah.
c) Melakukan koordinasi, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi,
dan standarisasi dalam rangka penyediaan data dan
informasi pendapatan daerah secara elektronik.
d) Menyediakan data potensi dan realisasi pendapatan daerah
secara berkala (bulan, triwulan, semester, dan tahun).
e) Mengelola informasi, berita, dan publikasi kegiatan Bidang
Pengembangan Informasi Pendapatan yang akurat dan
terkini.

21. Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan
a.

Peran : Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan berperan untuk
menyusun konsep, membangun, memelihara dan mengembangkan
sarana dan prasarana teknologi informasi pengelolaan pendapatan
daerah.

b.

Rincian Tugas :
a) Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengkajian

bahan

perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan,
pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana
teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah.
b) Melaksanakan

penyusunan

blue

print/grand

design

pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan
prasarana teknologi informasi pengelolaan pendapatan
daerah.

c) Melaksanakan penyusunan tata laksana pembangunan,
pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana
teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah.
d) Melaksanakan studi dan fasilitasi perkembangan sarana dan
prasarana teknologi informasi pengelolaan pendapatan
daerah.
e) Melakukan koordinasi, konsolidasi dan standarisasi dalam
pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan
prasarana teknologi informasi pengelolaan pendapatan
daerah.
f) Melaksanakan

pembangunan,

pemeliharaan

dan

pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi
pengelolaan pendapatan daerah.

22. Kelompok Jabatan Fungsional
a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2.4

Kegiatan umum instansi
a. Tugas pokok : Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di
bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi
kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain
sesuai

dengan

kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Gubernur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Rincian tugas :
a) perumusan

kebijakan,

pengaturan,

perencanaan

penetapan standar/pedoman bidang pendapatan daerah;

dan

b) pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
pendapatan daerah;
c) pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat
yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;
d) pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;
e) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;
f) pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan
pungutan

pusat

yang urusannya

diserahkan kepada

provinsi;
g) pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen
pendapatan daerah;
h) pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL : INDAH SARI, 15311071

3.1.1

Bidang kerja
Bidang kerja yang di tempatkan oleh pembimbing PKL di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah pada bagian Sub Bidang Pajak I.
Menurut undang-undang, pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara
yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa,
tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imblaan
secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.
Adapun rincian tugas yang penulis kerjakan pada bagian Sub Bidang Pajak I
selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:
1. Membuat laporan total tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
plat Merah per kabupaten.
2. Membuat surat undangan sosialisasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan
Bermotor) tahun 2018.
3. Memeriksa Data Hasil Kunjungan Tim Optimalisasi PKB (Pajak
Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ) Alat Berat/Besar.
4. Menjadi panitia dalam kegiatan sosialisasi NJKB.
3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yaitu :
1. Membuat Laporan Total Tunggakan PKB (Pajak Kendaraan
Bermotor) Plat Merah Per Kabupaten
Data PKB yang telah di sortir berdasarkan warna TNKB merah dan
Nomor Seri per kabupaten makan selanjutnya adalah membuat laporan
total tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

tersusun dari

tunggakan pertahun dimulai dari tunggakan kurang dari satu tahun sampai

dengan lebih dari lima tahun . laporan total tunggakan PKB (Pajak
Kendaraan Bermotor) ini dibuat berdasarkan kabupaten yang ada di
lampung kemudian laporan ini akan diberikan kepada kantor SAMSAT
(Sistem Administrasi Satu Atap) untuk di tindak lanjuti. Pembuatan
laporan total tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

ini

menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar lebih mudah dalam
melakukan perhitungan dan menghindari kesalahan dalam perhitungan.
Contoh gambar Format Aplikasi Microsoft Excel laporan total tunggakan
PKB dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Format Aplikasi Microsoft Excel Laporan Total Tunggakan PKB

2. Membuat surat undangan Sosialisasi NJKB Tahun 2018
Menurut Ig Wursanto (1991:211) Mendefinisikan surat sebagai suatu alat
penyampaian informasi atau keterangan – keterangan (keputusan,
pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya) secara tertulis
dari satu pihak kepada pihak lainnya. Surat undangan sosialisasi NJKB
(Nilai Jual Kendaraan Bermotor) tahun 2018 yang penulis buat berisikan
tentang akan diadakan nya Rapat Sosialisasi dan Pemberlakuan Peraturan
Gubernur Lampung Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB).contoh gambar surat undangan sosialisasi NJKB
Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2 Format surat undangan sosialisasi NJKB Tahun 2018

3. Memeriksa Data hasil kunjungan Tim Optimalisasi PKB dan BBNKB
Alat Berat/Besar
Data PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor ) Alat berat/besar yaitu data - data perusahaan/wajib
pajak yang memiliki alat berat/besar atau yang melakukan penyewaan alat
berat/besar.

Pemeriksan

tersebut

dilakukan

untuk

mengetahui

Perusahaan/Wajib Pajak yang sudah di kunjungi dan menyamakan dengan
yang ada di database, jika nama perusahaan/wajib pajak yang sudah di

kunjungi tidak ada dalam database maka akan ditambahkan atau
dimasukkan ke database baru. Pada saat pengecekan data PKB (Pajak
Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
) Alat berat/besar masih ditemukan data-data yang rangkap seperti pada
Nama Perusahaan/Wajib Pajak dan Alamat ditemukan data yang sama.
Sehingga penulis harus melakukan penyaringan data agar tidak ada lagi
data yang rangkap. Pada saat melakukan pemeriksaan data Hasil
Kunjungan Tim Optimalisasi PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar penulis
menggunakan aplikasi Microsoft Excel . Contoh gambar Rekapitulasi Alat
Berat/Besar Berdasarkan Kunjungan Lapangan dapat dilihat pada gambar
3.4 dan Contoh gambar Format Aplikasi Microsoft Excel Data Hasil
Kunjungan Tim Optimalisasi PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar dapat
dilihat pada gambar 3.5

Gambar 3.4 gambar hasil Rekapitulasi Alat Berat/Besar Berdasarkan
Kunjungan Lapangan

Gambar 3.5 Format Aplikasi Microsoft Excel Data Hasil Kunjungan Tim
Optimalisasi PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar

4. Menjadi panitia dalam kegiatan sosialisasi NJKB
Kegiatan sosialisasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) dilakukan
bertujuan untuk pemberlakuan peraturan Gubernur Lampung Tahun 2018
tentang perhitungan dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada kegiatan sosialisasi
NJKB dilaksanakan di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
selama 1 hari, penulis ditugaskan untuk menjadi panitia daftar hadir
peserta. Contoh gambar kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Kegiatan Sosialisasi NJKB

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Sub Bidang Pembinaan dan
Pengendalian Penerimaan Pajak yaitu :
Pada saat melakukan proses pemeriksaan data hasil kunjungan Tim Optimalisasi
PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar penulis mengalami kesulitan melakukan
pemeriksaan data karena masih ditemukan data-data yang rangkap seperti pada
Nama Perusahaan/Wajib Pajak dan Alamat ditemukan data yang sama . Sehingga
penulis harus melakukan penyaringan data agar tidak ada lagi data yang rangkap,
dan untuk data yang kurang sesuai atau tidak lengkap maka data tersebut harus
disesuaikan dengan peraturan gubernur yang berlaku.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi

Adapun solusi dari penulis untuk mengatasi kendala yang dihadapi
tersebut adalah :
1. Membutuhkan ketelitian dan kefokusan dalam melakukan input data PKB
(Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor ) Alat berat/besar dari setiap laporan pada bidang yang
melakukan kunjungan lapangan terhitung dari wilayah yang diterima agar
tidak adanya kerangkapan data.
2. Untuk menghilangkan kerangkapan data maka kita harus melakukan
penyaringan data dengan cara berikut ini:
1.untuk menghilangkan data yang sama tersebut langkah pertama yang
harus dilakukan adalah blok seluruh data tersebut

2.kemudian klik tab ribbon Data
3.selanjutnya klik tombol Remove Duplicates yang ada di grup Data
Tools

4.selanjutnya akan muncul dialog Remove Duplicates. Berikan tanda
check pada kolom Nama perusahaan/wp, Alamat,Merk,Jenis alat
berat,type dan tahun. Jika baris pertama adalah judul kolom (headers)
maka berikan tanda check pada item MY Data Has Headers. Jika baris
pertama adalah data, maka hilangkan tanda check pada kolom tersebut.
Jika semuanya sudahh benar, klik tombol OK.

5.selanjutnya akan ada pemberitahuan mengenai jumlah duplikasi data/
kesamaan data yang dihilangkan dan sisanya yang berupa data yang unik.
Lalu klik tombol OK.

6.kemudian susunan data telah berubah setelah dihilangkan duplikasi
data..

3.2

PELAKSANAAN PKL : RANI FEBRIYANI, 15311114

3.2.1

Bidang Kerja
Bidang kerja yang di tempatkan oleh pembimbing PKL di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah pada bagian Sub Bidang Pajak I.
Pajak adalah sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak
tidak memperoleh kontrapestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat
kehidupan yang relative aman, sejahtera dan berpendidikan (Nigthtingale, 2000:5).
Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian sub bidang pajak I selama
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :
1. Memfilter data tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
2. Mendistribusikan Surat.
3. Melakukan Pengecekan Data PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
4. Menginputkan data rekapitulasi door to door PKB (Pajak Kendaraan
Bermotor)

3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yaitu :
1.

Memfilter data tunggakan PKB ( Pajak Kendaraan Bermotor)

Data PKB yaitu berisi tentang data tunggakan setiap jenis kendaraan dan plat
kendaraan dari mulai data tunggakan 0 tahun atau dibawah 1 tahun sampai
data tunggakan di atas lima tahun. Dalam proses memfilter tunggakan PKB
ini penulis menggunakan aplikasi Microsoft excel. Saat memfilter data
penulis memfilter data tunggakan kendaraan berdasarkan plat kendaraan
berwarna merah , penulis harus teliti pada saat memfilter data agar tidak ada
kesalahan dalam membedakan jenis plat yang ada pada data tunggakan PKB
(Pajak Kendaraan Bermotor) tersebut biasanya memfilter data tunggakan ini
membutuhkan waktu 5-7 hari karena data yg harus di filter kurang lebih
5000 data. Kemudian data ini akan diberikan kepada kepala badan
pendapatan untuk di cek berapa banyak jumlah kendaraan ber plat merah
yang menunggak pajak. Data tersebut yang nantinya akan dilakukan door to
door oleh petugas pajak. Contoh format data tunggakan PKB dapat dilihat
pada gambar 3.6 dibawah ini.

Gambar 3.6 Format Lembar aplikasi Microsoft Excel data tunggakan PKB.

2.

Mendistribusikan surat pengantar dan surat izin,
Pada surat edaran tersebut berisikan tentang pemberitahuan pelayanan PKB
dan BBNKB pada kantor bersama SAMSAT selama hari libur nasional dan
cuti bersama hari kemerdekaan republic Indonesia ke 73 tahun 2018 dan
hari raya IDUL ADHA 1439 hijriyah. Pada tahap ini penulis
mendistribusikan surat yang telah disetujui oleh kepala bidang, surat yang
sebelumnya telah disetujui oleh kepala bidang, penulis harus menyerahkaan
surat tersebut kepada bagian umum terlebih dahulu untuk diberikan nomor
surat. Setelah nomor surat diberikan maka penulis langsung menyerahkan
atau memberikan kepada divisi yang dituju. Dan untuk surat izin setelah di
cetak maka penulis memberikan surat tersebut kepada kepala bidang untuk
disetujui jika sudah disetujui maka penulis langsung memberikan surat
tersebut kepada bagian kepegawaian untuk di proses. Contoh format surat
dalam dilihat pada gambar 3.7 dan 3.8 dibawah ini.

Gambar 3.7 Format surat Edaran

Gambar 3.8 Format surat izin
3. Melakukan Pengecekan Data PKB (Pajak Kendaraan Bermotor),
PKB yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan
bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor. Pada tahapan pengecekan data PKB ini
penulis menggunakan

aplikasi Microsoft Excel. Penulis harus

mengecek data satu per satu apakah data tesebut sudah lengkap dan
dasar PKB harus di sesuaikan dengan data yang terdapat pada
tunggakan PKB, jika data tersebut telah sesuai maka langkah
selanjutnya penulis melakukan penyortiran dataatau memisahkan data
berdasarkan kabupaten sehingga saat dibutuhkan lebih mudah untuk
dlihat dan dicari. Setelah selesai data-data tersebut akan diberikan
kepada bagian teknologi informasi pendapatan yang nantinya akan
diproses lebih lanjut oleh bagian tersebut. Contoh gambar Data PKB
dapat dilihat pada gambar 3.9 dan 3.10.

Gambar 3.9 Format data PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Gambar 3.10 Format Data PKB yang telah disortir berdasarkan kabupaten

4. Menginputkan data rekapitulasi door to door PKB (Pajak
Kendaraan Bermotor)
Data rekapitulasi door to door yaitu tentang hasil data yang telah
dikumpulkan petugas-petugas pajak untuk mendatangi langsung ke
rumah warga yang kendaraan nya sudah lewat masa pembayaran

pajaknya. Dalam proses penginputan rekapitulasi door to door ini
penulis menggunakan aplikasi Microsoft excel. Saat penginputan penulis
harus menginputkan data hasil petugas-petugas yang telah mendatangi
rumah warga yang meliputi nomor polisi, nama wajib pajak, alamat,
keterangan dan tindak lanjut, penulis harus teliti pada saat penginputan
agar tidak ada kesalahaan pada data, biasanya penginputan data
kendaraan ini membutuhkan waktu selama 2-3 hari karna data yang
harus di inputkan kurang lebih 1500 data.
Kemudian data ini akan diberikan kepada bagian teknologi informasi
pendapatan untuk diinputkan ke dalam sistem yang ada. Data tersebut
yang nantinya akan digunakan oleh SAMSAT (Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap). Contoh lembar surat verifikasi potensi PKB dapat
dilihat pada gambar 3.11 dan 3.12.

Gambar 3.11 Format data Verifikasi PKB (Pajak Kendaraan
Bermotor)

3.2.3

Gambar 3.12 Format data rekapitulasi door to door
Kendala Yang Dihadapi
Selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di bagian

Sub Bidang Pajak I penulis mendapatkan kendala yaitu :
Dalam memfilter data tunggakan PKB berplat merah/warna TNKB merah yang
datanya kurang lebih 5000 data, dalam memfilter data kendaraan berplat merah
tersebut memfilternya masih dilakukan secara manual atau satu persatu dalam
memfilter data tersebut di Microsoft excel dengan jumlah data yang banyak akan
memakan waktu lama, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan data
tunggakan berplat merah dengan waktu yang cepat.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Penulis mengusulkan agar memfilter data tunggakan PKB dengan waktu

yang cepat, dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SQL SERVER
terutama pada bidang pajak. Agar data yang diminta terselesaikan dengan waktu
yang cepat, karena dengan adanya aplikasi SQL SERVER pegawai dapat
langsung memfilter data tunggakan berplat merah cukup dengan memfilter
menggunakan perintah select / kode di aplikasi SQL SERVER maka akan
menampilkan data langsung terfilter sesuai dengan kendaraan berplat merah.
Dalam memfilter data menggunakan aplikasi SQL SERVER akan diperoleh
keuntungan terutama secara efisiensi, bila dibandingkan dengan memfiler data

menggunakan Microsoft excel yang memfilter datanya manual atau satu persatu
memfilter data tunggakan berplat merah.
Untuk memfilter data tunggakan PKB di dalam aplikasi SQL SERVER file yang
masih dalam format excel maka pegawai harus mengimport data tersebut agar
data dalam format excel tersebut support di dalam aplikasi SQL SERVER, dan
berikut ini adalah langkah-langkah memfilter menggunakan aplikasi SQL
SERVER
1. Pegawai harus menginstal aplikasi SQL Server Management Studio R2
terlebih dahulu, setelah selesai menginstal maka ketika membuka
aplikasi SQL Server, Untuk Server Name itu di isi sesuai dengan nama
computer yang dipakai oleh pegawai seperti contoh di gambar Server
Name FANI-PC setelah itu klik button Connect maka akan muncul
gambar seperti pada gambar.

2. Dan ini merupakan lembar kerja pada aplikasi SQL Server, jika ingin
memfilter data tunggakan PKB pegawai harus membuat lebar kerja
baru telebih dahulu, klik New Query yang ter dapat di menubar, maka
akan muncul seperti gambar dibawah ini.

3. Pegawai harus membuat database terlebih dahulu untuk menyimpan
tabel data tunggakan PKB , menggunakan perintah select / code Setiap
setelah menggetik perintah select blok printah select tersebut lalu klik
Execute untuk melihat hasil sesuai perintah select, jika perintah select
yang di ketik untuk membuat database berhasil maka akan muncul
messages completed succsesfull.

4. Setelah membuat database, lalu cek apakah database tersebut sudah
tersimpan, pada FANI-PC sesuai dengan name di computer.

5. setelah database yang dibuat sudah ada pada server name di aplikasi
sql server, klik kanan di database tersebut “db_pajak” lalu pili task
kemudian pilih import data, untuk memulai mengimport data dari
microsoft excel.

6. setelah itu maka akan muncul tampilan lalu pilih “next”, seperti pada
gambar 3.17

7. s
e
l
a
njutnya pada Data Source pilih Microsort Excel sesuai dengan file
yang yang sebenarnya, setelah itu pada Excel file Path pilih file yang
excel yang akan di filter, dan pada excel version pilih Microsoft Excel
2007 lalu klik “Next” .

8. pada halaman berikutnya di bagian Destination pilih Microsoft OLE

DB Provider for SQL Server, lalu di bagian Database pastikan
database nya sesuai dengan yang dibuat “db_pajak” lalu Klik “Next”.

9. P
a
d
a
halaman berikutnya pada Specity Table Copy or Query pilih Copy data
from one or more tables or view lalu klik “Next”.

10. P
a
d
a Select Source table and Views pilih / ceklis sheet yang memiliki data
tunggakan PKB setelah itu klik “Next”.

11. Pada halaman Save and Run Package langsung klik “Next”.

12. P
ada halaman selanjutnya yaitu Complete the Wizard klik “Finish”
maka proses mengimport data akan memproses, tunggu sampai
mengimport data total dan success sama setelah itu pilih “Close”.

13. Setelah itu database yang dibuat “db_pajak” di Refresh untuk
menampilkan data tunggakan pada tabel di dalam database.

14. L
a
l
u
ketik perintah select (select * from dbo.Sheet1$ ) lalu blok kalimat
tersebut lalu Execute maka akan tampil data tunggakan PKB sesuai
dengan data excel yang di import.

15. Kemudian ketik perintah select berikut untuk menampilkan data
tunggakan PKB berplat merah,
(select * from dbo.Sheet1$ where WarnaTNKB „merah‟) setelah itu di
blok lalu execute, maka data tunggakan PKB berplat merah akan
tampil dibagian bawah.

16. K
e
m
u
d
i
an jika ingin mencari warnaTNKB merah dengan seri kendaraan untuk
memisahkan sesuai dengan kabupaten atau kota, contohnya dengan
seri „D‟ yaitu kabupaten lampung selatan berplat merah maka perintah
select (select * from dbo.Sheet1$ where WarnaTNKB „merah‟ and
NoPolisi like „%D‟) kemudian di blok lalu Execute maka data dengan
WarnaTNKB merah berseri D akan muncul.

3.3

P
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K
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ANAAN PKL : M.ALZI SAHPUTRA, 15311137
3.3.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada
tanggal 09 Juli 2018 sampai 01 September 2018 untuk memantapkan kemampuan,
pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja. Penulis mempunyai
kesempatan melaksanakan kegiatan PKL di bagian Sub Bidang Penerimaan
Retribusi dan Pendapatan lain-lain. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut
berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Adapun tugas
rutin yang penulis kerjakan pada bagian sub bidang penerimaan retribusi dan
pendapatan lain-lain selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah
sebagai berikut :
1. Membuat surat permintaan data wajib retribusi.
2. Menginputkan data retribusi.
3. Membuat nota dinas.
4. Merekap dan menghitung target APBD 2018.
5. Mengarsipkan berkas.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yaitu :
1. Membuat surat permintaan data wajib retribusi
Surat permintaan data wajib retibusi ini berisikan tentang permohonan
permintaan data wajib retribusi. Surat permintaan wajib retribusi
dapat untuk mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan
pembebasan Retribusi Daerah atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang di terbitkan. SKRD tersebut merupakan surat
ketetapan yang menentukan besarnya retribusi. Pengurangan dan
keringanan tentunya akan diberikan dengan melihat kemampuan
wajib retribusi serta melihat fungsi dari objek retribusi, surat ini
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

semenjak tanggal SKRD diterbitkan terkecuali jika wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan permohonan dalam jangka waktu yang
telah ditentukan. Surat ini berisikan data wajib yang ada pada dinas
lain. Data ini diperlukan agar bagian retribusi dapat mengelola data
dan menyiapkan data untuk disusun dan diserahkan ke bagian
kepala bidang. Dalam pembuatan surat permintaan wajib retribusi
ini penulis menggunakan aplikasi microsoft word, dimana penulis
harus mengisikan tujuan surat dan isi surat, setelah selesai penulis
memberikan kepada pimpinan untuk di cek kembali apakah surat
sudah benar atau tidak, jika surat sudah benar maka penulis akan
memberikan surat tersebut kepada bagian umum untuk dicatat dan
diberikan nomor surat. Setelah surat sudah diberi nomor maka
selanjutnya penulis akan memberikan kepada sekretaris untuk di
setujui. Contoh surat permintaan retribusi dapat dilihat pada gambar
3.13 dibawah ini.

Gambar 3.13 Format surat permintaan data wajib retribusi.

2. Menginputkan data retribusi
Data retribusi yaitu berisikan tentang perhitungan anggaran retribusi

pada tahun 2018. Data retribusi ini berfungsi untuk mengetahui
besaran target retribusi, data ini didapat dari laporan SATKER
(Satuan Kerja) yang ada di provinsi lampung. Satker akan
memberikan laporan target retibusi kepada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA) terutama kepada bagian
retribusi tiap bulannya dan yang nantinya akan direkap oleh bagian
retribusi. Dalam proses penginputan data retribusi ini penulis
menggunakan aplikasi mircosoft excel. Saat melakukan penginputan
penulis harus menginputkan data yang meliputi nama instansi, target
dan nominal anggaran di setiap bulannya sesuai dengan yang tertera
pada laporan, penulis harus teliti pada saat melakukan penginputan
data retibusi agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukan nominal
anggaran retribusi. Penginputan ini di lakukan untuk mengetahui
anggaran pada setiap instansi apakah sudah memenuhi target atau
tidak. Setelah penginputan selesai data retibusi akan dicetak dan
diserahkan kepada pimpinan untuk di cek apakah data sudah sesuai
atau tidak. Setelah itu data ini akan diberikan kepada Kepala Bidang
Retribusi (Kabid Retribusi) untuk ditindak lanjuti. Contoh gambar
data retribusi dapat dilihat pada gambar 3.14 dibawah ini .

Gambar 3.14 Format Data Retribusi

3. Membuat nota dinas
Nota dinas berfungsi untuk membuat laporan hasil perjalanan dinas ke
kabupaten. Nota dinas adalah naskah dinas intern di lingkungan unit
kerja yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan kedinasan
yang ditujukan kepada pejabat lain di lingkup internal unit
organisasi yang bersnagkutan guna menyampaikan pendapat kepada
pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa
catatan ringkas dan lengkap, dan dapat langsung dijawab dengan
disposisi oleh pejabat yang dituju. Nota dinas tidak boleh digunakan
untuk membuat putusan mutasi pegawai. Nota dinas tersebut dapay
digunakan untuk komunikasi dari bawahan kepada atasan atau antar
pejabat yang setingkat atau dari atasan kepada bawahan. Nota dinas
dibuat secara sistematis yang memuat:
1.

Alinea pembuka, yaitu memuat uraian gagasan dari pengirim
nota dinas

agar

dibaca,

dipahami,

dipelajari,

dan

sampai

dengan diterima atau ditolak oleh penerima nota dinas.
2.

Alinea isi, yaitu memuat uraian antara lain:
a.

Pembahasan
1.

Dasar pertimbangan (data, informasi, dan fakta),
analisis, dan akibat/implikasi yang timbul selanjutnya.

2.

Ketaatan

kepatuhan

kepada

ketentuan

aturan

yang berlaku, yaitu memuat uraian tentang ketentuan
peraturan perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

hukum dalam menjalankan kewenangan serta tugas dan
fungsi.
3.

Analisis risiko, yaitu memuat uraian jenis risiko
yang mungkin timbul, akibat atau konsekuensi yang
dapat terjadi

sebagai

akibat

sebuah

proses

yang

sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang serta
mitigasi terhadap risiko tersebut.
b.

Rekomendasi, yaitu memuat uraian permintaan perhatian,
menganjurkan, saran, dan usul tindakan yang perlu
dilakukan.

3.

Alinea

penutup,

yaitu

memuat

kalimat

penutup

yang

singkat, padat, dan jelas.
Dalam proses membuat nota dinas penulis menggunakan aplikasi microsoft
word. Penulis harus mengisikan nota dinas akan ditujukan kepada siapa,
tanggal pembuatan, hal dan isi. Setelah selesai nota dinas ini akan diberikan
kepada pimpinan agar dicek untuk mengetahui apakah benar atau tidak.
Kemudian penulis memberikan nota dinas tersebut kepada bagian umum
untuk diberikan nomor surat, setelah nota dinas sudah diberikan nomor
surat maka nota dinas tersebut akan diberikan kepada Kasi Retribusi untuk
di tanda tangan. Contoh gambar nota dinas dapat dilihat pada gambar 3.15
dibawah ini.

Gambar 3.15 Format Nota Dinas.

4. Merekap dan menghitung target APBD 2018
Menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di
lampung pada tahun 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki
unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta
uraiannya

secara

rinci,

adanya

sumber

penerimaan

yang

merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang
sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biayabiaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran
yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang
dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya
1 (satu) tahun. Dalam buku yang diterbitkan oleh LAN RI
menjelaskan bahwa APBD sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah karena:
a.

Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah
yang bersangkutan .

b.

Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab.

c.

Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah,
umumnya

kepada

menggambarkan

daerah

seluruh

khususnya
kebijaksanaan

karena

APBD

pemeritah

itu

daerah.

Contoh gambar APBD dapat dilihat pada gambar 3.16 dibawah ini.

Gambar 3.16 Target APBD tahun 2018
5. Mengarsipkan berkas
Kearsipan merupakan manajemen arsip sebagai proses pengawasan
penyimpanan data pengamanan dokumen serta arsip baik dalam
bentuk kertas maupun media elektronik (Sukoco, 2007). Pada tahap
ini penulis membantu pegawai untuk mengarsipkan berkas-berkas
yang telah digunakan oleh pegawai atau pimpinan pada bidang
retribusi tersebut, penulis melakukan penyortiran atau memisahmisahkan berkas sesuai tujuannya. Contoh gambar arsip berkas
dapat dilihat pada gambar 3.17 dibawah ini.

Gambar 3.17 Berkas yang belum di arsip

3.3.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada bagian

penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain penulis mendapatkan kendala yaitu :
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terutama di bidang Retribusi
untuk pengarsipan berkas masih kurang terstruktur sehingga mengakibatkan
pencarian berkas sangat sulit untuk ditemukan saat berkas dibutuhkan.

3.3.4

Cara mengatasi kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi yaitu penulis melakukan penataan

berkas secara terstruktur dengan cara memisahkan berkas sesuai dengan nama
instansi yang terkait. Setelah berkas sudah di pisahkan sesuaa dengan nama instansi
maka berkas dimasukkan kedalam map-map dan disusun berdasarkan abjad agar
saat berkas dibutuhkan pegawai tidak kesulitan lagi untuk mencari berkas tersebut.

Gambar 3.18 berkas yang sudah di arsip

BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka yang menjadi

kesimpulan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah:
1. Penulis dapat menerapkan kedisiplinan,rasa tanggung jawab dan sikap
professional dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, sehingga
penulis memiliki pengalaman dan persiapan untuk memasuki dunia kerja.
2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa mendapatkan
pengetahuan dan perluasan ilmu-ilmu tentang dunia kerja seperti
bagaimana menyelesaikan tugas tepat waktu.
3. Mahasiswa mampu menerapkan kemampuan dan keterampilan yang
diperoleh diperkuliahan seperti membuat surat dinas, mengarsip berkas,
mengoperasikan komputer dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

4.2

Saran
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saran dari penulis

untuk BAPENDA yaitu :
1. Diharapkan adanya pengecekan pada peralatan kantor seperti
printer,scanner secara rutin minimal 6 bulan sekali agar dapat
digunakan dalam jangka waktu yang lama.
2. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan dapat
mempersiapkan diri dan mengerti tentang pajak, jaringan, akuntans dan
desain grafis agar saat melakukan praktik kerja lapangan sudah tahu
dasar-dasar pada bagiannya masing-masing.
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