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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan PT Indomarco Prismatama
Cabang Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 16 April 2018 sampai
dengan 09 Juni 2018.

Penempatan PKL pada perusahaan ini yaitu bidang Project. Pelaksanaan
kerja pada divisi Project yang dilakukan secara rutin adalah membuat RAB untuk
mengusulkan pekerjaan proyek Indomaret, membuat penawaran proyek, membuat
SPK, menangani opname akhir, menangani tagihan yang diterima dari kontraktor,
dan menangani laporan rakor setiap bulannya.

Pada pelaksanaan PKL tersebut, penulis menemukan kendala pada
penawaran yang mengalami perubahan setelah SPK dibuat, kesulitan dalam
pengisian serta perhitungan opname akhir, dan laporan AC sewa dan Service
Level yang sulit untuk disimpulkan, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih
sulit dan hasil yang didapat kurang baik, akibatnya penulis mengalami
ketidakefektifan dalam bekerja, merasa ragu-ragu dan hasil yang didapat tidak
akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penulis memberikan saran
kepada PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung untuk lebih
mengikuti prosedur pekerjaan yang sudah ditetapkan, dan memperhatikan
pengolahan setiap data.



1

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Menurut Panduan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan PKL Universitas

Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas

Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas

mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan tujuan

pendidikan nasional, objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu

pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah

ditempuh oleh seluruh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia.

PKL sendiri dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan

ilmu, dan pembentukan  lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.

Dengan demikian PKL 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 dalam

Buku Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2018.

Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga

profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman

mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan

ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian

dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti program

PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan maupun instansi

baik swasta maupun negeri.

Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT Indomarco Prismatama cabang

Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Tembesu No. 8, Campang Raya,

Kec.Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Indomaret merupakan perusahaan swasta

nasional dibidang ritel dan waralaba terbesar di Indonesia. Hingga Februari 2018,

Indomaret memiliki 15.456 gerai di Indonesia, terdiri dari 60% milik sendiri dan
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40% milik masyarakat. Untuk di Provinsi Lampung jumlah Indomaret tercatat 579

gerai, terdiri dari 68% milik sendiri dan 32% milik masyarakat.

Karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari

mengenai sistem berjalan yang diterapkan di PT Indomarco Prismatama.

Bagaimana instansi ini mengelola data toko, selain itu penulis juga ingin

mempelajari mengenai strategi pengembangan toko di PT Indomarco Prismatama

cabang Bandar Lampung sebagai contoh implementasi nyata dari ilmu yang

penulis pelajari selama masa perkuliahan sesuai dengan program studi penulis di

Universitas Teknokrat Indonesia yaitu Sistem Informasi.

1. 2 Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada

PT Indomarco Prismatama adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari berbagai

kegiatan yang ada di perusahaan.

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang

keahlian.

3. Menerapkan pengetahuan dan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan

di Universitas Teknokrat Indonesia.

4. Mengetahui dan mempelajari pekerjaan di PT Indomarco Prismatama.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada PT Indomarco Prismatama :

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di

PT Indomarco Prismatama.

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah

dan menerapkannya dalam dunia kerja.

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam

beradaptasi dengan dunia kerja.

4. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir mahasiswa

dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu melakukan dan

menyelesaikan pekerjaan.

5. Mengetahui produktivitas perusahaan.
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6. Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari

intelegensi mahasiswa.

7. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

1. 3 Kegunaan PKL

Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi

PT Indomarco Prismatama.

1. Bagi Universitas :

a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi

perkembangan ilmu komputer.

b. Mempererat hubungan yang baik antara Universitas Teknokrat

Indonesia dengan PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar

Lampung.

2. Bagi mahasiswa :

a. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung

jawab, kreatif, etika dan berpikir maju.

b. Menambah wawasan dan pengalaman setiap mahasiswa mengenai

dunia kerja.

c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang

diperoleh di bangku perkuliahan.

d. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian

dibidang praktik.

3. Bagi pihak Instansi :

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas PT Indomarco Prismatama

Cabang Bandar Lampung.

b. Dapat membantu meringankan suatu bidang pekerjaan yang ada di

PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung.
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1. 4 Tempat PKL

PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung, yang beralamatkan

di Jalan Tembesu No. 8, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota

Bandar Lampung.

. Gambar 1.1 Alamat PT Indomarco Prismatama
Sumber : www.googlemaps.com

1. 5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang berlangsung

selama 2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai dengan 09

Juni 2018. Waktu pelakasanaan PKL di PT Indomarco Prismatama yaitu setiap

hari senin sampai jum’at pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Dan waktu penyusunan

laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan terhitung dari

keluarnya Surat Keputusan.

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL

No Hari
Jam Kerja

Masuk Selesai
1 Senin 08:00 17:00
2 Selasa 08:00 17:00
3 Rabu 08:00 17:00
4 Kamis 08:00 17:00
5 Jum'at 08:00 17:00
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2. 1 Sejarah Perusahaan

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan

pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah

gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko,

perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai

kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi

tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati

dan meneliti perilaku bela nja masyarakat. Kesimpulan yang didapat

adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern

berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga

yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan

pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai

modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan

bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan

hukum PT Indomarco Prismatama.

PT Indomarco Prismatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola

jaringan mini market Indomaret dengan akta notaris No. 207, tertanggal

21 November 1988 oleh Bapak Benny Kristianto dan SIUP

No.789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1988. Sesuai dengan Akte

Pendirian Perusahaan No. 207 tertanggal 21 Nopember 1988 tersebut di atas,

maksud dan tujuan perusahaan adalah :

1) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang/retail (mini market),

jenis barang dagangannya yaitu : hasil bumi (pertanian, peternakan), obat-

obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan dan lain-lain.

2) Mengadakan kerja  sama  (joint venture) dengan masyarakat dan badan

usaha yang ingin membuka usah dalam bidang perdagangan (business retail)

dengan sistem waralaba.
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Indomaret merupakan salah satu jaringan mini  market di Indonesia

yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas

penjualan kurang dari 200 M2. Awal terbentuknya perusahaan ini dimulai dari

sebuah toko Indomaret yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan

sehari-hari yang   pertama kali   dibuka pada tahun   1987 di Pontianak,

Kalimantan Barat. Usaha ini mulai berkembang ketika PT Indomarco Prismatama

pertama kali membuka gerai Indomaret di Jakarta yang berlokasi di Ancol,

Jakarta Utara pada November 1988 yang kemudian disusul dengan pembukaan

gerai-gerai Indomaret di tempat-tempat lainnya.

Visi dan Misi

Visi Perusahan

Visi Perusahaan yaitu : menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel

waralaba yang unggul dalam persaingan global.

Misi Perusahaan

Misi Perusahaan yaitu : meningkatkan   pelayanan   terbaik   sehingga

kepuasan   pelanggan   menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi.

Logo Indomaret

Gambar 2.1 Logo Indomaret
Sumber : Situs Resmi PT Indomarco Prismatama

Logo Indomaret dibagi menjadi 3 warna, yaitu kuning, merah dan biru.

Merah berarti keberanian, biru melambangkan kehangatan, kematangan, lambang

dari ketenangan, rendah hati terhadap pelanggan, dan kuning melambangkan

keceriaan dan ketulusan.
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2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

ditunjukan pada Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Indomarco Prismatama
Cabang  Bandar Lampung.

Sumber : PT Indomarco Prismatama, Cabang  Bandar Lampung

PT Indomarco Prismatama mempunya karakteristik bentuk organisasi

dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab

yang didelegasikan kepada anggota-anggotanya serta mempersiapkan kegiatan-

kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar

tujuan dapat tercapai.

Struktur organisasi di PT Indomarco Prismatama terdiri dari :

a. Branch Manager.

b. Deputy Branch Manager.

c. Manager-manager yang bertanggung jawab terhadap masing-masing

departemen di bawah pengawasannya.

Departemen-departemen yang ada berdasarkan struktur organisasi pada

PT Indomarco Prismatama :
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1. Distribution Center

Pusat Pengendalian Barang dan Pendistribusian Barang Indomaret, disinilah

barang disimpan dan diolah agar pembagian barang rata disetiap toko.

Satu DC memiliki lebih dari satu toko yang dikelola, pembagian toko pun

diatur sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan kinerja toko.

Sistem distribusi ini dirancang seefisien mungkin dengan jaringan pemasok

yang handal dan efektif dalam menyediakan produk-produk yang terkenal

dan berkualitas serta sumber daya manusia yang berkompeten, menjadikan

PT Indomarco Prismatama memberikan pelayanan terbaik kepada

konsumen. Untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok maka

PT Indomarco Prismatama memiliki posisi baik dalam menentukan produk

yang akan dijualnya.

2. Area

Bagian yang betanggung jawab dalam menjalankan operasi toko. Masing-

masing manager memimpin beberapa supervisor, masing-masing supervisor

memimpin beberapa toko. Setiap toko dilakukan pengecekan secara berkala

dan tersusun berdasarkan jadwal masing-masing Supervisor. Pengecekan

toko mulai dari kondisi fisik toko, personil toko, dan kendala-kendala yang

harus diatasi.

3. Finance

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal keluar masuk uang atas toko-

toko yang dimiliki PT Indomarco Prismatama dan milik franchise. Fungsi

dan tugasnya yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan

2. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan

3. Melakukan transaksi keuangan perusahaan

4. Melakukan pembayaran kepada supplier

5. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan

6. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan

7. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima

8. Melakukan Evaluasi budget

9. Melakukan rekonsiliasi.
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4. Accounting and Tax Reguler

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal mencatat, memeriksa dan

menyusun laporan keuangan berdasarkan semua transaksi yang berkaitan

dengan keuangan dan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan

perusahaan lalu menyusun laporan pajak dan untuk toko-toko milik

PT Indomarco Prismatama dan pengelolaanya sistem franchise/waralaba.

5. EDP and IC

Electronic Data Processing yang bertanggung jawab dalam hal mengentri

semua data dan memproses data tersebut untuk menampilkan laporan

keuangan secara terkomputerisasi.

Tugas bagian Electronic Data Processing secara rinci sebagai berikut :

1. Merakit dan troubleshoot.

2. Melakukan instal, maintenance dan update.

3. Merancang, memasang kabel, membuat server, memasang koneksi

internet, maintenance jaringan intranet/internet dan server.

4. Menganalisa sistem, membuat situs, hosting, admin web, milis,

editorial Internet.

5. Merancang program pengembangan, presentasi, survei.

6. Memberi pelatihan dan membuat panduan.

7. Membuat laporan pertanggungjawaban dan operator web.

Dan bagian Inventory Control mengontrol keluar masuknya barang yang

diterima dari supplier. Terdapat 4 kegiatan pokok yaitu :

1. Penerimaan.

2. Pemindahan (transfer)

3. Seleksi

4. Pengiriman (shipping).

Selain hal tersebut diatas, juga memperhatikan sistem pengamanan yaitu

sitem proteksi terhadap pencurian dan kerusakan product.

6. General Affair

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut :

1. Building Management, Asset management

2. Pelaksanaan keamanan Satpam/Security dan ketertiban, kebersihan
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3. Pengurusan kendaraan perusahaan dan fasilitas perusahaan

4. Mengurus berbagai perijinan, dan kehumasan, operasional, dll

5. Cleaning Service dan penanganan limbah

6. Recepsionist dan operator telepon, serta keluar masuk tamu

7. Kantin, Laundry & Mess perusahaan

8. Alat Tulis Kantor (ATK)

9. Penanganan Listrik, Air dan lain-lain.

10. Pengelolaan Cleaning Service & Office Boy / Office Girl

11. Penanganan tamu Penting (Tamu VVIP, VIP, Instansi Pemerintah,

Auditor Perusahaan, Demonstrasi / Unjuk Rasa)

7. Human Resource

1. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya

manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber

daya manusia.

2. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan

membuat SOP, job description, training and development system dan

lain-lain.

3. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai

dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.

4. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan

yang dianggap perlu.

5. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental,

keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar

perusahaan.

6. Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.

7. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa

berlakunya kontrak kerja.

8. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar

peraturan atau kebijakan perusahaan.
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8. Development

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal promosi toko dan yang

mengurus berbagai event yang diadakan oleh Indomaret. Selain itu, bagian

ini juga yang menyusun rak toko dan melakukan display barang untuk toko

baru yang akan dibuka berdasarkan layout / gambar yang sudah dibuat oleh bagian

Project. Proses display barang dijadwalkan apabila pekerjaan fisik bangunan toko

sudah selesai.

9. Location

Bertanggung jawab dalam mencari lokasi yang strategis untuk pembukaan

toko-toko baru, yang tujuannya untuk expansi dan bisa dijangkau oleh

konsumen dengan mudah. Lokasi yang diusulkan dapat berupa ruko, ruang

usaha, rumah tinggal dan tanah kosong. Selain itu, bagian Location juga

menerima penawaran lokasi yang diajukan oleh masyarakat dengan mengisi

formulir penawaran, setelah itu bagian Location akan melakukan survey

terhadap lokasi yang ditawarkan.

10. Project

Bagian yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan toko baru dan

renovasi toko. Bagian Project membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)

dan menggambar desain toko Indomaret yang akan dibangun dan

direnovasi, lalu dasar inilah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan

proyek oleh kontraktor yang ditunjuk berdasarkan surat perintah kerja.

Rincian pekerjaan bagian Project yaitu sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab pada semua karakteristik fungsional dari sebuah

bangunan agar selaras, berfungsi dan bekerja sebagai mana mestinya.

2. Kesehatan dan keselamatan fitur, seperti pada prosedur yang darurat

dan keamanan, kelestarian lingkungan dan efektivitas biaya bangunan

menjadi pertimbangan penting dalam industri.

3. Merancang tata letak dari objek yang dikerjakan.

4. Menilai apakah kondisi lapangan yang ada cocok untuk objek yang

dikerjakan .

5. Mengidentifikasi bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam

berbagai sistem .

6. Menyusun rencana, menulis dan melaporkan perkembangan pekerjaan .
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7. Melakukan tes pada sistem dan membuat perubahan pada rencana jika

diperlukan .

8. Pemantauan pekerjaan pemasangan dan mengelola pemeliharaan

mereka setelah bangunan selesai .

9. Memastikan bahwa semua pekerjaan bangunan memenuhi persyaratan

kesehatan dan keselamatan dan undang-undang lingkungan .

10. Negosiasi kontrak dengan kontraktor, terutama dalam pekerjaan

konsultasi

11. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan bagian lainnya.

12. Memberikan presentasi dan menulis laporan, memberi nasihat tentang

aspek fungsional bangunan dan menyoroti implikasi praktis dari desain

arsitek .

13. Mempromosikan efisiensi energi dan isu-isu keberlanjutan lainnya .

14. Mengelola tim dan bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan

pekerjaan yang selesai tepat waktu dan standar yang tinggi .

15. Menguasai disiplin ilmu teknis sehingga bisa mencari solusi jika ada

permasalahan di lapangan.

11. Supervisor

Tanggung jawab Supervisor yaitu sebagai berikut :

1. Planning : yakni merencanakan kegiatan baik yang menjadi tugasnya

maupun bawahannya.

2. Organizing :  mampu mengkondisikan bahwa kegiatan dan tugas yang

berada di lingkupnya berjalan dengan lancar

3. Staffing : memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan

pekerjaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan job desc masing-masing

yang telah diberikan.

4. Directing : memberikan arahan agar tugas atau pekerjaan dapat

dilakukan dengan lancar.

5. Controlling : melakukan kontrol terhadap kegiatan yang ada dalam

lingkup kerjanya.
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Sementara tugas untuk jabatan Supervisor adalah :

1. Supervisor harus mengatur pekerjaan para staf pelaksana (staf di

bawahnya).

2. Supervisor harus membuatkan job desc untuk pada staf di bawahnya.

3. Memotivasi staf di bawahnya agar dapat melaksanakan tugas dengan

baik.

4. Supervisor juga harus membuatkan jadwal kegiatan untuk staf

dibawahnya.

5. Melaksanakan briefing dengan para staf dibawahnya.

6. Menentukan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dalam waktu

jangka pendek maupun jangka panjang.

7. Menegakkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tercipta

kedisiplinan kerja.

8. Mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.

12. Officer

Staf masing-masing divisi yang dibawahi supevisor dan bertanggung jawab

kepada sepenuhnya kepada supervisor setiap divisi / departemen yang

membawahinya. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data.

2. Menginterogasikan data.

3. Mengusulkan alternatif tindakan.

4. Mendiskusikan rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan

berbagai hak dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh

alasan mengapa rencana tersebut ditolak.

5. Mempersiapkan instruksi-instruksi tertulis dan dokumen-dokumen

lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

merupakan realisasi daripada rencana yang telah ditetapkan.

6. Mengamati kegiatan-kegiatan oporasional dan kondisi kondisi yang

dihadapi untuk rnengadakan apakah struksi-instruksi telah dijalankan

dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau

mempelancar proses pencapaian tujuan.
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7. Mengusahakan pertukaran informasi mongenai pelaksanaan untuk

meningkatkan kegiatan-kegiatan koordinasi.

8. Memberikan informasi dan nasehat kepada petugas-petugas operasional

mengenai pelaksanaan tugas–tugas yang telah didelegasikan kepada

mereka.

13. Clerk

Staf yang membantu officer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan

tugas dan tanggung jawab yang hampir sama, tingkat perbedaannya terletak

pada keahlian, pengalaman dan juga Clerk merupakan pendukung dari

pekerjaan Officer.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Berdasarkan situs resmi PT Indomarco Prismatama, kegiatan usaha yang

dijalankan oleh PT Indomarco Prismatama merupakan perusahaan yang

mengoperasikan ritel dan jejaring peritel waralaba terbesar di Indonesia. Merk

dagang perusahaan yaitu Indomaret. Indomaret group memiliki 7 sektor bisnis

yaitu: Retail, Grocery, IT Consultant, Food and Baverages, Shopping Plaza,

Bakery dan Japanese restaurant.

Hingga Februari 2018, Indomaret memiliki 15.456 gerai, terdiri dari 60%

milik sendiri dan 40% milik masyarakat. Setiap gerai menyediakan lebih dari

5.000 produk food, non food, general merchandise dan fresh product dengan

harga hemat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen.

Sistem distribusi PT Indomarco Prismatama menerapkan teknologi yang

canggih dengan menggunakan digital picking system yang memungkinkan

Indomaret menjalankan distribusi dengan andal, canggih, dan efisien. Dengan

dukungan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, distribusi ke seluruh

gerai Indomaret dapat terlayani dengan baik sehingga Pusat Distribusi Indomaret

menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Pada saat ini Indomaret memililki 27 pusat distribusi yang merupakan

sentral pengadaan produk untuk lebih dari 11.000 gerai Indomaret. Pusat

Distribusi Indomaret berada di Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Bogor, Parung,

Bandung, Cirebon, Purwakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Gresik, Jember,
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Malang, Lampung, Palembang, Medan, Samarinda, Pontianak, Pekanbaru,

Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar dan Batam.

Pemasaran dan Promosi

Sasaran pasar Indomaret adalah konsumen semua kalangan masyarakat.

Lokasi gerai yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani

sasaran demografisnya yaitu keluarga. Strategi pemasaran Indomaret

diintegrasikan dengan kegiatan promosi. Secara berkala Indomaret menjalankan

program promosi dengan berbagai cara, seperti memberikan harga khusus, undian

berhadiah maupun hadiah langsung. Beberapa strategi jangka pendek yang

dijalankan oleh Indomaret antara lain :

1. Harga Heboh : promosi mingguan yang memberikan harga sangat

murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari.

2. Super Hemat : leaflet edisi dua mingguan yang mempromosikan

produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen

untuk belanja hemat.

3. Promosi Bulan Ini : promosi bulanan atas produk tertentu dalam

bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga.

Sistem Point Of Sale (POS) Pada Indomaret

Untuk strategi jangka panjang, Indomaret menerapkan berbagai program

yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas. Untuk

mendukung strategi pemasaran, sistem teknologi informasi yang digunakan sangat

andal mengingat laju pertumbuhan gerai Indomaret yang cepat dengan transaksi

melebihi 98 juta struk per bulan. Sistem tersebut terintegrasi pada setiap point of

sales (POS) kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan dan

penerimaan barang. Teknologi di POS kasir tersebut sudah dirancang untuk

memenuhi kebutuhan perkembangan jumlah gerai dan transaksi pada masa depan.

Mesin POS memiliki banyak pengertian, namun secara umum, Point-of-Sale

adalah sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya proses transaksi dan

untuk memonitor stock barang penjualan / pembelian barang, program ini juga

dilengkapi hutang piutang. Kalau ingin dirunut lebih spesifik lagi, maka POS
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memiliki pengertian sebagai hardware atau software yang digunakan untuk

transaksi. Tidak itu saja, sistem POS modern dilengkapi dengan sistem pelaporan

manajemen yang terintegrasi. Sistem POS digunakan di supermarket, restoran,

hotel dan tempat-tempat lain yang membuka jasa retail. Dalam lingkup yang luas,

POS juga bisa berarti proses pelayanan transaksi dalam sebuah toko ritel.

Kedua pengertian tersebut adalah terjemahan bebas dari website Wikipedia.

Secara umum bahwa POS adalah sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya

transaksi yang di dalamnya termasuk juga penggunaan mesin kasir. Dalam

lingkup POS, sebuah mesin kasir tidak berdiri sendiri, namun sudah termasuk di

dalamnya software penunjang dan piranti lain. Sistem POS melakukan lebih dari

sekedar tugas transaksi jual beli, di dalamnya bisa terintegrasi juga perhitungan

akuntansi, manajemen barang dan stock, modul penggajian karyawan, perhitungan

hutang piutang dan berbagai macam fungsi lainnya.

Indomaret merupakan sebuah jaringan mini market yg menggunakan Point-

Of-Sale (POS) terminal sebagai cash register, dengan fasilitas barcode reader &

receipt printer. Masing-masing store (toko), memiliki sebuah komputer yang

terhubung ke seluruh POS yang ada di setiap toko. Pada komputer tersebut

tercatat markup, tax policy, dan store totals. Seluruh komputer toko terhubung ke

komputer Depot yang ada di kantor pusat. Komputer Depot memberikan

informasi kepada komputer toko, seperti harga dasar (sebelum markup), informasi

deskriptif untuk dicetak pada slip penjualan. Komputer Depot memantau inventori

masing-masing toko, dan menjadwalkan pengiriman stok sesuai status inventori

tersebut.

Sistem Informasi Teknologi

Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat dengan jumlah transaksi

14,99 juta transaksi per bulan didukung oleh sistem teknologi yang handal. Sistem

teknologi informasi Indomaret pada setiap point of sales di setiap gerai mencakup

sistem penjualan, persediaan dan penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk

memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai

dan jumlah transaksi di masa mendatang.
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Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja di kasir,

Indomaret menggunakan pemindai (scanncer barcode), pembayaran dengan

Indomaret Card, Jak Card, pembayaran debit dan penarikan tunai dari berbagai

bank. Dalam bidang distribusi barang, Indomaret menerapkan Digital Picking

System dan Tail Gate System pada setiap pusat distribusinya. Kedua sistem ini

mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak

penyimpanan dan pemuatan barang ke armada pengiriman maupun penurunan

barang di gerai Indomaret.

Digital Picking System adalah sistem pengambilan tanpa kertas tanpa biaya

yang menyediakan solusi inovatif, efisien dan hemat biaya untuk

menyederhanakan proses pemenuhan pesanan di gudang atau pusat distribusi.

Digital Picking System menggunakan teknologi state-of-the-art dan light-directed

untuk memaksimalkan produktivitas memilih, kecepatan dan akurasi dalam

operasi memilih yang berbeda. Manfaat dari penerapan Digital Picking System

diantaranya :

1. Proses pemilihan tanpa kertas.

2. Sederhanakan proses pemenuhan pesanan.

3. Meningkatkan pemilihan produktivitas secara dramatis.

4. Akurasi terjamin: hampir menghilangkan kesalahan pengambilan, di

bawah 0,1%.

5. Mudah digunakan: pemilih biasanya dapat dilatih dalam waktu kurang

dari 1/2 jam.

6. Memperkuat kontrol manajemen: pengendalian data pengambilan on-

line, mudah untuk meminta kekurangan material.

Tail Gate System adalah sistem kontrol akses yang dirancang untuk

membantu mengontrol dan mengelola akses resmi ke area aman. Memastikan

bahwa setiap individu telah menyajikan ID yang valid atau identifikasi biometrik

yang berhasil diselesaikan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh

profesional keamanan. Tail Gate System ini mempercepat dan meningkatkan

efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang

ke armada pengirim maupun barang di gerai Indomaret.
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Produk Layanan Indomaret

1. ATM Indomaret

Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, Indomaret bekerja sama

dengan PT Rintis Sejahtera (dalam jaringan Prima) mengembangkan ATM

Indomaret. Fasilitas antara lain: tarik tunai, cek saldo, transfer antar

rekening dan transfer antar bank.

2. I-Tiket

Indomaret memberikan kemudahan untuk setiap konsumen yang ingin

melakukan pembelian tiket mulai dari wahana rekreasi, show / konser /

event, dan transportasi di seluruh gerai Indomaret.

3. I-Payment

Indomaret memberikan kemudahan untuk setiap konsumen yang ingin

melakukan pembayaran tagihan seperti pembayaran listrik prabayar dan

pascabayar, BPJS Kesehatan, PGN, pembayaran telepon, PDAM, pulsa dan

voucher, pembayaran booking hotel, bimbel online, belanja online dan

lainnya.

4. I-Voucher

Indomaret menyediakan voucher yang dapat digunakan untuk berbagi

dengan rekan atau sebagai hadiah. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dapat dibelanjakan di semua toko Indomaret, Indomaret Point,

Indomaret Fresh, Indomaret Plus, dan Ceriamart.

b. Hanya berlaku apabila secara fisik baik (tidak sobek / rusak) dan

barcode dapat di-scan saat dipergunakan belanja.

c. Hanya dapat dipergunakan satu kali transaksi sesuai nilai yang tertera

dan tidak dapat dikembalikan / ditukar dengan uang tunai.

5. Klik Indomaret

KlikIndomaret.com adalah toko online Indomaret atau tempat belanja online

Indomaret; salah satu inovasi dari Indomaret berupa one stop online

store yang menyediakan berbagai macam produk dalam satu situs untuk

memenuhi semua kebutuhan konsumen.

KlikIndomaret.com menyediakan ribuan pilihan produk yang lengkap

dengan harga terbaik dari segala kebutuhan. Beragam produk serta promosi
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pilihan hadir untuk Anda, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti grocery,

makanan, minuman, kebutuhan bayi dan ibu menyusui, produk fashion,

kebutuhan pakaian bayi dan anak, produk kecantikan kesehatan, produk

gadget dan peralatan elektronik, kebutuhan hobi, produk pesona nusantara,

florist atau bouquet bunga, serta home living atau kebutuhan rumah tangga

lainnya seperti kompor, elpiji, dan beragam produk rumah tangga lainnya.

Indomaret juga menghadirkan layanan produk virtual untuk kebutuhan

pembelian pulsa HP dan Internet sehari-hari, seperti dari pengisian pulsa

online, pembelian paket data internet hingga voucher game online.

6. MyPoin

MyPoin merupakan program loyalti yang memberikan berbagai keuntungan.

Semakin sering berbelanja dengan MyPoin, semakin banyak poin dan stamp

yang bisa dikumpulkan.

Keunggulan MyPoin :

a. Mudah digunakan, cukup melakukan scan kartu MyPoin atau sebutkan

nomor handphone kepada kasir sebelum berbelanja.

b. Keuntungan berlipat, gunakan sebagai potongan belanja atau bisa

ditukarkan dengan produk pilihan konsumen.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 PELAKSANAAN PKL :

AGHNY AUDILA, NPM 15311869

3.1.1 Bidang Kerja

PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung, mempunyai beberapa

bidang kerja, antaralain :Distribution Center, Area, Finance, Accounting and Tax

Reguler, Accounting and Tax Franchise, EDP and IC, Personal and General

Affair, Development, Location, Project. Dari beberapa bidang kerja tersebut

penulis ditempatkan di bidang Project yaitu dibagian Admin.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Praktik  Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 16 April 2018

di PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung. Berikut  ini adalah daftar

kegiatan  yang dilakukan  selama mengikuti kegiatan PKL :

a. Memonitoring PP (Permintaan Pembelian)

PP (Permintaan Pembelian) adalah rekap pekerjaan beserta biaya yang

diusulkan untuk setiap toko baru dan toko renovasi dari bagian Project kepada

Head Office atau kantor pusat yang telah disetujui. Jika sudah disetujui maka

bagian Project dapat langsung menjadwalkan pekerjaan di toko tersebut dan

memproses penawaran berdasarkan PP (Permintaan Pembelian). Dalam kegiatan

ini, penulis memonitoring untuk setiap PP yang sudah diterima dan mengupdate

untuk setiap pekerjaan yang sudah di follow up sampai dengan nominal realisasi

pekerjaan tersebut seperti pada Gambar 3.1 berikut.
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Gambar 3.1 Monitoring PP
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

b. Menangani penawaran proyek dari atau untuk kontraktor

Dalam kegiatan ini, penulis menerima penawaran pekerjaan proyek toko

Indomaret yang dikirim oleh Supervisor untuk diperiksa kebenaran harga tiap item

dan rumus, dirapihkan lalu dikirimkan melalui email kepada kontraktor-kontraktor

yang sudah ditentukan. Lalu menunggu balasan email dari setiap kontraktor,

apabila disetujui maka dilanjutkan dengan membuat SPK (Surat Perintah Kerja)

jika tidak maka akan dipertimbangkan oleh Supervisor untuk membuat revisi

penawaran lalu mengirim kembali kepada penulis untuk diteruskan kepada

kontraktor. Email pengiriman dan balasan penawaran dari atau untuk kontraktor

seperti pada Gambar 3.2 :
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Gambar 3.2 Pengiriman dan balasan email penawaran
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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c. Menangani Tagihan Kontraktor

Dalam kegiatan ini, setelah opname akhir sudah disetujui  maka kontraktor

akan menagihkan pekerjaan sesuai dengan SPK yang diterima. Penulis

memastikan kelengkapan tagihan seperti faktur tagihan, kwitansi yang sudah

ditempel materai, berita acara pekerjaan selesai, berita acara opname, berita acara

kerja tambah kurang, fotocopy SPK yang sudah disetujui, foto pekerjaan sebelum

dan sesudah. Selanjutnya mengoreksi nominal tagihan yang tercantum di

kwitansi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, penulis akan menghubungi

kontraktor untuk melakukan revisi tagihan. Jika benar maka tagihan akan diproses

untuk ditanda tangani oleh supervisor, manager, DBM, BM setelah itu dicopy dan

diserahkan kepada bagian Finance untuk proses pembayaran.

d. Mengupdate Realisasi Tagihan

Setelah penulis memeriksa dan memastikan kelengkapan tagihan yang

diterima dari kontraktor, maka tagihan tersebut di input pada File Monitoring

Realisasi Tagihan dan didalamnya terdapat tabel yang menyantumkan tanggal

terima penulis, nama toko yang ditagihkan, nominal penagihan, deskripsi, nomot

faktur tagihan, nama kontraktor, tanggal jatuh tempo tagihan, sampai dengan

tanggal tagihan diterima oleh bagian Finance dan terakhir keterangan apabila

tagihan sudah ditransfer atau belum, dibagian tabel keterangan akan diisi

berdasarkan data pembayaran yang dikirim oleh bagian Finance. File ini bertujuan

untuk melihat progres tagihan dari awal diterima sampai dengan pembayaran

tagihan. Seperti pada Gambar 3.3 berikut :
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Gambar 3.3 Monitoring Realisasi Tagihan
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

e. Membuat SPK (Surat Perintah Kerja)

Surat Perintah Kerja merupakan surat yang ditujukan kepada kontraktor yang

diperintahkan untuk mengerjakan proyek toko Indomaret yang terdiri dari : sipil,

halaman, listrik, alumunium, foldinggate, canopy polycarbonate, signage, dan AC.

Dalam kegiatan ini, penulis akan membuat SPK apabila penawaran sudah

disetujui oleh kontraktor dan Supervisor. Jika SPK sudah dicetak dan ditanda

tangani oleh Supervisor, Manager, DBM dan BM maka penulis akan menginfokan

kepada kontraktor untuk menandatangani SPK selanjutnya mengerjakan proyek

toko Indomaret. Berikut SPK yang sudah disetujui pada Gambar 3.4 :
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Gambar 3.4 SPK yang sudah disetujui
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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f. Menangani Opname Akhir

Dalam kegiatan ini, Supervisor menyerahkan opname akhir yang sudah

dilakukan bersama kontraktor selanjutnya penulis merapihkan dan mengoreksi

kembali opname akhir untuk menyesuaikan dan membandingkan penawaran

sebelum pekerjaan dengan realisasi pekerjaan yang sudah dilakukan antara

kontraktor dengan Supervisor, selanjutnya untuk mengetahui volume dan

nominal pekerjaan, penulis melakukan perhitungan dengan format berita acara

kerja tambah atau kerja kurang, lalu berdasarkan format tersebut maka akan

diketahui nominal pekerjaan yang harus ditambah atau dikurang dengan nominal

SPK yang sudah disetujui dan dijadikan dasar untuk perhitungan nominal pada

kwitansi. Kegiatan ini dioperasikan menggunakan Microsoft Excel. Berikut format

berita acara opname akhir pekerjaan pada Gambar 3.5 dan kerja tambah kurang

pada Gambar 3.6.

Gambar 3.5 Berita acara opname akhir pekerjaan
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.6 Berita acara kerja tambah/kurang
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

g. Melakukan Update Toko Baru dan Renovasi

Penulis akan melakukan update toko berdasarkan data yang diperoleh dari

bagian Development, untuk toko baru penulis akan menambahkan kode toko,

nama toko, alamat toko dan tanggal toko mulai beroperasi. Sedangkan pada toko

renovasi, data yang di update berupa kode toko dan nama toko saja. Seperti

contoh: kode toko lama ‘TAT4’, kode toko baru ‘F1RO’ dan nama toko lama

‘Idm Gunung Sugih’, nama toko baru ‘Idm Hybrid Gunung Sugih’. Data ini

digunakan untuk mengetahui informasi toko dan mempermudah dalam proses

arsip file-file toko.

h. Melakukan Update Listrik Toko Baru dan Renovasi

Penulis melakukan update data listrik toko mulai dari Pasang Baru Daya

Listrik, Tambah Daya Listrik dan  Penurunan Daya Listrik yang prosesnya sudah

dilakukan oleh Supervisor. Data yang diinput berupa kode toko, nama toko, jenis

toko, ID pelanggan, nama pelanggan, daya awal, daya akhir, jenis KWH dan

biaya. Data ini dikirimkan ke Bagian General Affair untuk proses selanjutnya.

Berikut data yang dimaksud pada Gambar 3.7
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Gambar 3.7 Data Listrik
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

i. Menangani Laporan Budget Bulanan

Penulis ditugaskan setiap akhir bulan untuk membuat laporan estimasi budget

untuk bulan berikutnya. Perhitungan estimasi ini diambil dari pengeluaran di

bagian Project selama 3 bulan terakhir, lalu dihitung rata-ratanya selanjutnya hasil

tersebut akan dijadikan sebagai estimasi biaya pada bulan berikutnya. Sebelum

laporan dikirim ke bagian Accounting, laporan tersebut akan diperiksa oleh

Manager apabila ada penambahan ataupun pengurangan biaya maka penulis akan

melakukan revisi sesuai permintaan Manager. Berikut Laporan Budget Bulanan

seperti pada Gambar 3.8 dan rinciannya pada Gambar 3.9.



29

Gambar 3.8 Laporan Budget Bulanan
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

Gambar 3.9 Rincian Laporan Budget Bulanan
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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j. Menangani Laporan Rating

Laporan Rating merupakan format penilaian yang diberikan dari HO (Head

Office) kepada masing-masing kantor cabang untuk mengetahui kinerja setiap

cabang pada bagian Project. Setiap bulan, penulis akan mengisi laporan Rating

berdasarkan format yang sudah disediakan, data-data yang didape berdasarkan

data-data yang diperoleh dari masing-masing karyawan di bagian Project, lalu

penulis juga mengumpulkan kelengkapan laporan berupa berkas sebagai bukti dari

penilaian yang sudah diisi dan di scan, langkah terakhir yaitu penulis memastikan

kelengkapan dan kebenaran laporan Rating. Selanjutnya laporan Rating dikirim ke

HO (Head Office) melalui FTP beserta berkas-berkas yang sudah di scan. Berikut

Laporan Rating yang dimaksud :

Gambar 3.10 Laporan Rating (Rekap Penilaian Project)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.11 Laporan Rating (Ukur + RAB)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

Gambar 3.12 Laporan Rating (Jangka Waktu)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.13 Laporan Rating (SPK)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

Gambar 3.14 Laporan Rating (Opname)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.15 Laporan Rating (RAB VS Realisasi)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

Gambar 3.16 Laporan Rating (Retensi)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.17 Laporan Rating (Kwalitas)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

Gambar 3.18 Laporan Rating (Penyelesaian CO)
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

k. Menangani Laporan Rakor

Dalam kegiatan ini, penulis bertugas untuk mengumpulkan data-data dari

masing-masing pegawai di bagian Project setiap bulannya. Selanjutnya penulis

akan mengecek dan memastikan kebenaran data tersebut lalu penulis akan

membuatkan laporan berupa gambar, tabel dan grafik yang ditampilkan pada
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power point berdasarkan data yang sudah benar. Kegiatan ini dioperasikan

menggunakan Microsoft Power Point. Berikut laporan rakor yang penulis tangani:

1. Monitoring RAB (Rencana Anggaran Biaya).

2. Trend Rating Project Berdasarkan Point dan Ranking.

3. Laporan Proyek Toko Baru dan Renovasi.

4. Realisasi Sipil Toko Baru dan Renovasi.

5. Jadwal Retensi Toko Baru dan Renovasi.

6. Complain AC Sewa.

7. Service Level AC Sewa.

8. Laporan Service Workshop.

Berikut salah satu laporan yang ditampilkan pada power point di Gambar

3.19 yaitu Complain AC Sewa dan pada Gambar 3.20 yaitu Service Level AC

Sewa.

Gambar 3.19 Laporan Rakor Complain AC Sewa
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung
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Gambar 3.20 Laporan Rakor Service Level AC Sewa
Sumber : PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi

Dari pemaparan di atas mengenai pelaksanaan kerja, penulis menghadapi

beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi di tempat praktik

kerja lapangan di PT Indomarco Prismatama Cabang Bandar Lampung sebagai

berikut :

a. Menangani penawaran proyek dari atau untuk kontraktor

Kendalanya adalah terjadinya perubahan penawaran pada saat SPK sudah

dibuat baik itu dari pihak kontraktor maupun bagian Project, sehingga

proses penawaran yang sebelumnya sudah dilakukan menjadi tidak

efektif. Kemudian SPK yang sudah disetujui sebelumnya harus dilakukan

revisi sehingga penulis membutuhkan waktu lebih lama karena harus

mengulang proses dari awal.
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b. Menangani opname akhir

Kendalanya adalah kesulitan penulis dalam pengisian dan perhitungan

opname akhir dan kerja tambah atau kerja kurang sehingga menyebabkan

terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaannya walaupun sudah

menggunakan Microsoft Excel. Terkadang kesalahan ditemui pada saat

proses penagihan dan tagihan sudah ditransfer. Hal tersebut membuat

hasil dari opname akhir tersebut menjadi tidak akurat dan diragukan

kebenarannya. Sementara penulis juga lebih sulit dalam mengurus

kesalahan apabila opname tersebut sudah dalam proses tagihan.

c. Menangani laporan akhir

Kendalanya adalah laporan AC sewa dan Service Level sulit untuk

disimpulkan. Walaupun data yang didapat sudah diubah kedalam bentuk

tabel, namun tidak dapat diketahui peningkatan dalam penyelesaian

komplain. Sehingga sulit untuk menilai dan menyimpulkan kinerja

vendor yang menyewakan AC.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala

Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi selama

melaksanakan kegiatan PKL, penulis berupaya melakukan pemecahan masalah

sebagai berikut :

a. Berdasarkan kendala yaitu terjadinya perubahan penawaran pada saat

SPK sudah dibuat, penulis melakukan pemecahan masalah yaitu dengan

melanjutkan SPK berdasarkan penawaran yang sudah disetujui

sebelumnya dan penawaran terbaru akan disesuaikan pada saat opname

akhir. Sehingga proses penawaran tetap berjalan dengan efektif serta

lebih menghemat waktu dan pekerjaan.

b. Berdasarkan kendala yaitu kesulitan dalam pengisian dan perhitungan

opname akhir dan kerja tambah atau kurang, penulis melakukan

pemecahan masalah yaitu dengan mengubah format opname akhir dan

format kerja tambah atau kurang menjadi tergabung dalam 1 tabel
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sehingga memudahkan pekerjaan dan menghindari ketidakakuratan

penulis dalam menentukan hasil opname akhir. Selanjutnya

menambahkan “rumus IF” di bagian keterangan untuk menentukan

pernyataan ok, kerja tambah atau kerja kurang sehingga hasil yang

didapat lebih efektif dan menghindari kekeliruan.

Ada banyak fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel sebagai

penunjang system pendataan dan pembukuan organisasi. Salah satu

yang paling umum adalah rumus IF yang merupakan fungsi logika

dimana suatu nilai mempunyai syarat dan dapat bernilai benar apabila

syarat tersebut terpenuhi, sebaliknya akan bernilai salah apabila

syaratnya tidak terpenuhi. (Anonim, 2004).

Berikut format opname akhir yang penulis usulkan pada Gambar 3.21.

Gambar 3.21 Format berita acara opname akhir yang diusulkan
Sumber : Dokumentasi pribadi Aghny Audila
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c. Berdasarkan kendala yaitu laporan AC sewa dan Service Level sulit

untuk disimpulkan, penulis memecahkan masalah yaitu mengganti tabel

laporan tersebut dengan grafik agar mudah untuk disimpulkan, dan

sebagai tambahan pada Service Level dibuatkan trend yang

menampilkan persentase penyelesaian komplain dari bulan Januari

2018 sampai dengan bulan berjalan. Sehingga dapat menilai progres

kinerja dari vendor yang menyewakan AC dan membandingkan setiap

bulannya.

Microsoft PowerPoint adalah suatu cara yang digunakan untuk

memperkenalkan atau menjelaskan sesuatu yang dirangkum dan

dikemas ke dalam beberapa slide yang menarik. Tujuannya, orang yang

menyimak dapat lebih mudah memahami penjelasan kita melalui

visualisasi yang terangkum dalam slides teks, gambar/grafik, suara,

video, dan lain-lain. (Catur Hadi Purnomo, 2011).

Berikut laporan AC sewa yang diusulkan pada Gambar 3.22, dan trend

Service Level yang ditambahkan pada Gambar 3.23.

Gambar 3.22 Laporan AC sewa yang diusulkan
Sumber : Dokumentasi pribadi Aghny Audila
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Gambar 3.23 Format trend Service Level yang diusulkan
Sumber : Dokumentasi pribadi Aghny Audila
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan yang di alami

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Penulis mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan tempat

bekerja sekaligus tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan berupa

mengatasi kendala-kendala yang selama ini terjadi pada bidang

Project.

2. Penulis mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di

bangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja, seperti

penerapan rumus IF pada pengerjaan opname akhir dan pembuatan

grafik untuk memperjelas laporan AC dan Service Level.

3. Penulis mampu membangun mental yang kuat dan mengembangkan

cara berfikir dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan.

4. Penulis mengetahui produktivitas perusahaan.

5. Penulis terlatih untuk menganalisis permasalahan dalam pekerjaan dan

memberikan solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis menyarankan untuk mahasiswa

berikutnya yang akan melaksanakan PKL di PT Indomarco Prismatama agar

mempersiapkan hal berikut :

1. Mendalami materi yang ada khususnya pada mata kuliah Aplikasi

Komputer, sebagai penunjang dalam pekerjaan selama mengikuti PKL.

2. Memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan.

3. Melatih kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar.

4. Memiliki sopan santun, disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap

pekerjaan.
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