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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)  

UPTD PENGELOLA PENDAPATAN WILAYAH I 

BANDAR LAMPUNG 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia diistansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strara satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan 

untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran 

perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dalam PKL di UPTD 

Pengelola  Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung ini penulis diletakkan 

dibagian Tata Usaha, Pendataan & Penetapan, Penagihan dan pembayaran. 

Dibagian Tata Usaha melakukan penerimaan nomor surat arsip SKPD, 

merekap asbsensi pegawai, membuat surat cuti, membuat surat izin 

penempatan magang.   

Pada bagian Pendataan dan Penetapan penulis melakukan penerimaan 

data notice pajak dari berbagai Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) yang disalin atau dicatat dan dimasukkan ke dalam buku besar 

dan merekap data notice pajak tersebut setiap minggu. Sedangkan di bagian 

penagihan dan pembayaran melakukan tugas dinas dalam bidang penagihan, 

meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, 

pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak daerah, 

restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. 

Sistem dan prosedur kerja di UPTD Pengelola Pendapatan wilayah I 

sudah sangat baik, khususnya dibagian bidang tata usaha, pendataan dan 

penetapan atau pembuatan Surat Keterangan Fiskal (SKF), serta dibidang 

penagihan dan pembayaran. Hubungan antar karyawan juga harus dijaga, dan 

dipertahankan serta lebih ditingkatkan agar pelaksanaan kerja dapat lebih 

maksimal dan efisien. Lebih meningkatkan tata tertib yang berlaku di UPTD 

Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung. Serta selalu meningkatkan 

kualitas pekerjaannya, baik dalam pelayanan maupun kualitas teamwork yang 

solid sehingga bias meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan yang lebih 

baik dari sebelumnya. 
 

Kata Kunci : PKL, UPTD PENGELOLA PENDAPATAN WILAYAH I  

BANDAR LAMPUNG 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia diinstansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa 

teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat 

secara langsung dipraktikkan ditempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.  PKL 

adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara 

program pendidikan disekolah/kampus dengan program penguasaan keahlian 

yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk 

mencapai tingkat keahlian tertentu (Arifin, 2014). 

. Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, 

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan 

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

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

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan saat pelaksanaan PKL. 

Penulis memilih tempat di UPTD Pengelola  Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung yang akan merasakan pengalaman bagaimana bekerja secara langsung 

dan memberikan gambaran tentang bagaimana dunia kerja yang akan kami hadapi 

dimasa yang akan datang, dalam hal ini sangatlah bagus penulis memilih tempat 

perusahaan/instansi di UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung 

yang berfungsi sebagai unit pelakasana untuk mengkoordinasikan urusan 

pemerintah dalam bidang keuangan.  
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Penulis memilih UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung sebagai 

tempat tujuan pelaksanaan PKL guna mempelajari dan menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan sesuai dengan jurusan Sistem Informasi 

dan untuk mengetahui penggunaan sistem informasinya, tujuan mengetahui 

proses bisnis dan menganalisis masalah yang ada dan dapat mengatasi masalah 

yang ada diperusahaan/instansi tersebut. UPTD Pengelola Pendapatan Bandar 

Lampung merupakan instansi/perusahan yang bergerak dalam bidang pengelolaan 

dan pendapatan pajak daerah yang berlokasi di Jl. Pramuka Kota Bandar 

Lampung. Selain fungsi tersebut, Dinas Pengelola Pendapatan Daerah memiliki 

fungsi dan tugas lainnya. Tugas utama dari adalah sebagai badan pengelola 

pendapatan daerah sesuai dengan asas otomi daerah dan undang-undang yang 

berlaku. Fungsi sendiri ialah penyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan 

daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah. 

Tidak terkecuali pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang 

pendapatan dan keuangan. Untuk itu perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan Daerah. Demikian halnya dengan Kota Bandar Lampung 

sebagai salah satu daerah otonom yang juga dilengkapi dengan Dinas Pendapatan 

(Dispenda) yang bertempat di UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 

Tahun 2011 Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan di Bidang Pengelolaan Daerah Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.  

Sedangkan Fungsi dari Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah : 

a. Pengoordinasian dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait 

dalam pemungutan pajak dan retribusi. 

b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian dibidang pendapatan daerah. 
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1.2 Tujuan PKL 

Tujuan Prakik Kerja Lapangan adalah : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau teori 

yang selama ini diperoleh pada masa perkuliahan dan dilakukan pada 

kondisi nyata yang ada di dunia Kerja. 

2. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Memahami tentang bagaimana alur proses kerja di UPTD Pengelola 

Pendapatan Bandar Lampung. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Banyak sekali kegunaan yang didapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia, dan bagi UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar 

Lampung. 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai praktik 

kerja lapangan pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 

3. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 

4. Dapat membangun kepercayaan kepada perusahaan agar dapat 

bekerja diperusahaan tersebut. 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang 

dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan yang terampil di dunia kerja. 

4. Menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan UPTD 

Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung. 
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1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu kegiatan diperusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan 

dan masalah-masalah yang dihadapi dengan adanya mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan. 

2. Menghasilkan usulan yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan. 

3.  Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan dan 

pengembangan pendidikan Indonesia. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat PKL dilaksanakan di UPTD Pengelola Pendapatan di Bandar 

Lampung yang beralamat di Jln. Pramuka No. 01 Rajabasa Bandar 

Lampung. Berikut gambaran denah lokasi dari Universitas Teknokrat 

Indonesia menuju ke UPTD Pengelola dan pendapatan Bandar Lampung 

disajikan pada Gambar 1.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google Maps

Gambar 1. 1 Denah Lokasi UPTD Pengelola Pendapatan 
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1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL pada UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung 

dilaksanakan selama dua bulan. Mulai dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 

31 Mei 2019. Dibawah ini tabel jam kerja yang dilaksanakan pada UPTD 

Pengelola dan Pendapatan Bandar Lampung. Untuk tabel waktu pelaksanaan PKL 

disajikan pada tabel dibawah ini :    

Tabel 1. 1 Waktu pelaksanaan PKL 

 

No Hari Jam Masuk Istirahat Jam Pulang 

1 Senin 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

2 Selasa 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

3 Rabu 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

4 Kamis 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 15.00 WIB 

5 Jumat 08.00 WIB 12.00-13.00 WIB 14.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah Perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, diawali dengan 

dibentuknya suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari 

Administratur Bidang Keuangan. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah 

mendorong pemerintah daerah untuk mandiri dalam segala hal dalam 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Tidak terkecuali pelayanan kepada 

masyarakat khususnya dalam bidang pendapatan dan keuangan. Untuk itu perlu 

dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Demikian halnya 

dengan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah otonom yang juga 

dilengkapi dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) yang bertempat di Jln. Pramuka 

No. 01 Rajabasa Bandar Lampung. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan 

Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 63 Tahun 2011 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan dibidang Pengelolaan Daerah Asas 

Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan Fungsi dari Dinas Pendapatan Kota 

Bandar Lampung adalah : 

a. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Dinas. 

b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian dibidang pendapatan daerah. 

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah. 

d. Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB. 

e. Pengoordinasian dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi 

terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi. 

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendapatan daerah. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Berikut gambar intansi/perusahaan UPTD Pengelola 
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Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung di sajikan pada gambar 2.2 

dibawah ini : 

 

 

Gambar 2. 1 Instansi UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung 

Sumber : UPTD Pendapatan dan Pengelolaan Bandar Lampung (2019)
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2.2 Visi Dan Misi  

2.2.1 Visi  

Visi UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung sebagaimana tertuang 

dalam Grad Strategy Pengelola Pendapatan Bandar Lampung yakni terwujudnya 

penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, 

sejahtera, maju dan modern. 

2.2.2 Misi  

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka 

memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak. 

3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, 

jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun 

manajemen. 

4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang 

transparan dan akuntabel. 

5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 

6. Menambah dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 

yang ada dalam rangka mendukung program kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bandar Lampung. 

7. Meningkatkan kemampuan SDM atau aparatur agar terwujudnya 

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. 

8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah. 

 



9 
 

 
 

2.3 Nilai Perusahaan 

1. Jujur 

2. Tanggung Jawab 

3. Disiplin 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Bandar Lampung maka struktur Badan Pendapatan Kota Bandar 

Lampung disajikan pada gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPTD Pendapatan dan Pengelolaan Bandar Lampung (2018) 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi 
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2.5 Uraian bagian-bagian UPTD Pengelola dan Pendapatan Bandar 

Lampung 

 

1. Kepala UPTD I 

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi 

daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah 

ditetapkan Walikota. 

b. Pelaksanaan pendataandan pendaftaran, penetapan dan keberatan, 

penagihan dan pemeriksaan. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataandan 

pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan. 

d. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak bumi dan bangunan dan non 

pajak bumi dan bangunan. 

e. Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak bumi dan bangunan 

dan non pajak bumi dan bangunan. 

2. Sekretariat 

Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di 

lingkungan badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, 

rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. 

a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

pada sekretariat. 

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif. 

c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan. 

d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan dilingkungan Dinas 

Pendapatan Bandar Lampung. 
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3. Sub Bidang Penetapan Pajak  

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan 

tugas-tugas sub bidang penetapan pajak bumi. 

b. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan 

kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan penetapan pajak bumi. 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan masal pajak bumi. 

d. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak bumi. 

e. Melaksanakan cetak massal surat pemberitahuan pajak terutang pajak 

bumi. 

f. Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang pajak 

bumi kepada wajib pajak 

g. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar himpunan ketetapan 

pajak dan pembayaran pajak bumi.  

h. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan 

salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi. 

i. Melaksanakan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang 

sebagai pengganti surat pemberitahuan pajak terutang yang rusak, hilang, 

atau belum diterima. 

j. Melaksanakan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak. 

k. Melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan 

pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar 

tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah 

lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, dan surat keputusan pajak bumi. 

4. Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan 

a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan  program, dan evaluasi  

pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penagihan, pelayanan dan 

pemeriksaan. 

b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak  terkait dalam 

pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah. 
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d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah 

e. Pemrosesan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 

pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap 

surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat 

ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, 

surat ketetapan pajak daerah lebih bayar dan surat tagihan pajak daerah 

f. Pemrosesan permohonan keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak 

terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang 

bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, dan surat ketetapan pajak daerah 

lebih bayar. 

 

2.6 Logo dan Makna Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UPTD Pendapatan dan Pengelolaan Bandar Lampung (2018) 

 

 

Gambar 2. 3 Logo DISPENDA 
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 Logo berasal dari Bahasa Yunani yaitu Logos, yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih populer adalah istilah logotype, 

bukan logo. Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810-1840, Logo adalah 

vektor identitas grafis dan memiliki tempatnya dalam strategi komunikasi 

perusahaan. Ini tentang tanda tangan perusahaan. Itulah mengapa sangat penting 

untuk dapat menciptakan harmoni antara warna dan bentuk mengenai semesta 

logo(Ad”r, Adr” dan Pascu, 2012). 

Secara keseluruhan, Logo / lambang Propinsi Lampung terdiri dari 11 

bagian besar yakni Perisai Bersegi Lima, Pita, Aksara Lampung, Daun dan Buah 

lada, Setangkai Padi, Laduk, Payam, Gung / Gong, Siger, Payung, dan warna 

yang dipakai dalam logo. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian 

tersebut:  

1. Perisai Bersegi Lima: Kesanggupan mempertahankan cita dan membina 

pembangunan rumah-tangga yang didiami oleh dua unsur golongan 

masyarakat untuk mencapai masyarakat makmur, adil berdasarkan 

pancasila. 

2. Kata Lampung : Kata Lampung itu sendiri merupakan sebuah penegasan 

untuk menunjukan identitas pemilik lambang lampung tersebut. 

3. Aksara Lampung : Aksara merupakan sebagai penegasan identitas 

lampung hanya saja berbentuk tulisan daerah lampung. 

4. Pita SAI BUMI RUWAI JURAI: Sai Bumi Rumah tangga agung yang 

berbilik-bilik. Rua jurai: dua unsur golongan masyarakat yang berdiam 

diwilayah Propinsi Lampung. 

5. Daun dan Buah lada: Daun =17, buah lada 8, Lada merupakan produk 

utama penduduk asli sejak masa lampau sehingga Lampung dikenal 

bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa barat. Biji lada 64, menunjukan 

bahwa terbentuknya Dati I Lampung tahun 1964. 

6. Setangkai Padi: Buah padi 45. Padi merupakan produk utama penduduk 

migrasi sehingga terjadilah kehidupan bersama saling mengisi antara dua 

unsur golongan masyarakat sehingga terwujudnya Negara RI yang 

Diproklamirkan 17-08-1945. 

7. Laduk: Golok masyarakat serba guna. 
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8. Payam: Tumbak pusaka tradisional. 

9. Gung / Gong: Sebagai alat inti seni budaya, sebagai pemberitahuan karya 

besar dimulai, dan sebagai alat menghimpun masyarakat untuk 

bermusyawarah. 

10. Siger : Mahkota perlambang keagungan adat budaya dan tingkat 

kehidupan terhormat. 

11. Payung: Jari payung 17, bagian ruas tepi 8, garis batas ruas 19, dan 

rumbai payung 45. Artinya payung agung yang melambangkan Negara RI 

Proklamasi 17-08-1945 dan sebagai payung jurai yang melambangkan 

Propinsi Lampung tempat semua jurai berlindung. Tiang dan bulatan 

puncak payung: satu cita membangun Bangsa dan Negara RI dengan 

Ridho Tuhan Yang Maha Esa. 

12. Warna:  

a. Hijau = dataran tinggi yang subur untuk tanamam keras dan 

tanaman musim.  

b. Coklat = Dataran rendah yang subur untuk sawah dan ladang.  

c. Biru = Kekayan sungai dan lautan yang merupakan sumber 

perikanan dan kehidupan para Nelayan.  

d. Putih = Kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.  

e. Kuning (tua, emas dan muda) = keagungan dan kejayaan serta 

kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan 

Negaranya (Antara, 2013) 

 



 
 

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 ARSI HAJIZAH (16311076) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Dalam kegiatan PKL di UPTD Pengelola Pendapatan penulis ditempatkan 

pada bagian unit penagihan dan pembayaran dibawah bimbingan Ibu 

Guslinda,S.E Kepala Bagian Penagihan dan Pembayaran. Penagihan pajak adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajaknya. Dasar hukum penagihan pajak tercantum 

dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Adapun dalam  tata cara penagihan pajak kendaraan bermotor terlebih dahulu 

petugas memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan  

penagihan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak maka petugas 

pajak akan menagih sesuai peraturan yang berlaku, timbulnya utang pajak 

disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Dalam bagian bidang penagihan dan pembayaran ada beberapa kegiatan 

didalam nya yang dilakukan oleh pegawai, dan setiap pegawai memiliki tugas dan  

tanggung jawab yang berbeda oleh masing-masing pegawai yang sudah 

ditetapkan, adapun beberapa tugasnya adalah sebagai berikut : 

1. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses perekapan data : 

a. Rekapitulasi data realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB UPTD 

pengelola pendapatan wilayah I Bandar Lampung. 

b. Menginput dan menghitung total pendapatan bulanan  secara 

terkomputerisasi (Microsoft Office Excel). 

2. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses penyetoran data : 

a. Surat tanda setor (STS) yang akan disetor ke samsat bank lampung 

b. Menggandakan surat setoran ke dalam lemari arsip.
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3.1.2  Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan PKL di mulai dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 

2019, praktik kerja lapangan dilaksanakan pada hari senin sampai hari jumat. 

Untuk waktu pelaksanaan setiap hari senin sampai dan kamis dimulai pukul 07:00 

WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, sedangkan untuk hari selasa, rabu, dan 

jumat  dimulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 15:00 WIB. Dalam 

melaksanakan praktik kerja lapangan ada beberapa keterampilan yang harus 

dimiliki seperti dapat mengoperasikan Microsoft Office. Hal terpenting dalam 

melaksanakan PKL adalah kedisiplinan dan kejujuran, karena untuk mencapai 

prestasi kerja yang tinggi dibutuhkan tingkat kedisiplinan yang baik dan 

kejujuran.  

Adapun proses praktik kerja lapangan yang  penulis lakukan adalah dengan 

menggunakan sistem kerja yang  terstruktur dimana pekerjaan tersebut diberikan 

oleh salah seorang karyawan sekaligus menjadi pembimbing yang telah 

ditetapkan oleh kepala bagian sistem informasi. Berikut ini merupakan daftar 

kegiatan di Bagian Unit Penagihan dan Pembayaran selama PKL berlangsung 

sebagai berikut :  

1. Proses perekapan data 

a. Rekapitulasi data realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB UPTD 

pengelola pendapatan wilayah I Bandar Lampung, data yang diperoleh 

untuk mendapatkan rekapitulasi yang terdapat pada buku besar yaitu, 

Mall Kartini, Mall Chandra, Countainer, Samling Bandar Lampung, 

Samsat Ladies, UPC samsat Bandar Lampung, Samling II.  

b. Menginput atau menghitung total pendapatan bulanan terkomputerisasi 

(Microsoft Office Excel), pada proses perekapan data yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan penulis, tujuannya menginputkan data ke 

dalam Excel adalah apabila data yang diminta untuk pengecekkan apa 

saja yang di butuhkan sesuai dengan pendapatan bulanan sudah ada di 
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dalam Excel tersebut sehingga akan lebih mudah saat melakukan 

perekapan yang akan dikeluarkan. Setelah melakukan rekapitulasi data 

realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB UPTD pengelola pendapatan 

wilayah I Bandar Lampung, penulis mencetakan kedalam printer lalu 

dijilidkan data tersebut dan memasukan nya kedalam lemari arsip. 

Untuk hasil pencetakaan rekapitulasi disajikan pada gambar 3.1 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses penyetoran data : 

a. Surat tanda setor (STS) yang akan disetor ke samsat bank lampung 

STS digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang 

diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD). Sebelum melakukan penyetoran kepada bank lampung, 

data STS diperolah melalui setoran dari petugas parkir, setelah 

mendapatkan data STS penulis mencetakan kedalam printer berdasarkan 

setoran yang diberikan oleh petugas parkir, kemudian penulis 

menyetorkan STS kebagian bank lampung. 

Gambar 3. 1 Membuat rekapitulasi data realisasi 
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b. Menggandakan surat setoran ke dalam lemari arsip  

Penggandaan dokumen adalah suatu proses menggandakan dokumen 

sesuai kebutuhannya, dengan menggunakan alat dari berbagai tembusan 

yang diperoleh secara otomatis. Setelah penulis selesai menyetorkan STS 

kebagian bank lampung, penulis menggandakan dokumen STS sesuai 

kebutuhan yang diperlukan, kemudian dokumen yang telah digandakan 

disimpan kedalam lemari arsip. Untuk hasil surat setoran disajikan pada  

gambar 3.2 dibawah ini : 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di UPTD 

Pengelolaan dan Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah : 

1. Dalam pembuatan laporan harian bulanan data yang dikerjakan tidak beraturan 

atau tidak sesuai urutan maka memperlambat waktu pengetikan (Microsoft 

Office Excel)  

2. Komputer sering terjadi eror atau rusak pada saat digunakan. 

Gambar 3. 2 Membuat surat setoran 
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3. Saat akan mengeprint dokumen printer mengalami masalah dikarekan ada 

kertas yang tersangkut dalam printer. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis saat melakukan PKL di 

UPTD Pengelolaan Dan Pendapatan Wilayah I adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasi data laporan harian bulanan yang tidak berurutan penulis 

memberikan tanda sesuai dengan masing-masing tanggal, bulan, dan tahun 

sehingga penulis dapat mengetikan data-data sesuai dengan urutannya, dan 

saat data dibutuhkan mudah untuk didapatkan. 

2. Untuk mengatasi kendala komputer yang eror atau rusak yaitu melakukan 

pengecekan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kantor secara 

berkala disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar selalu dalam keadaan 

optimal dan siap pakai. Dengan demikian, permasalahan tidak akan terjadi 

lagi dalam pekerjaan. 

3. Untuk mengatasi kendala penulis membuka printer lalu mengambil kertas 

yang tersangkut didalam printer dan membuang kertas tersebut kekotak 

sampah, kemudian menjalankan printer seperti semula. 

 

3.2 LILIS KARWATI (16311228) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Dalam kegiatan PKL di UPTD Pengelola Pendapatan penulis ditempatkan 

pada bagian unit pendataan dan penetapan dibawah bimbingan Ibu Neria Lina, 

S.E Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan (Fiskal). Surat Keterangan Fiskal 

(SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk 

masa pajak dan tahun pajak tertentu, untuk dapat mengikuti penawaran 

barang/jasa di instansi pemerintah. 

 

 



20 
 

 
 

DJP dalam PER-44/PJ/2013 yang berlaku sejak ditetapkan yaitu 05 Desember 

2013 mengeluarkan aturan tentang tata cara pemberian SKF dalam rangka 

pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah. Dalam bagian bidang 

pendataan dan penetapan ada beberapa kegiatan didalam nya yang dilakukan oleh 

pegawai, dan setiap pegawai memiliki tugas dan  tanggung jawab yang berbeda 

oleh masing-masing pegawai yang sudah ditetapkan, adapun beberapa tugas yang 

dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Menginput dan menghitung biaya pencairan secara terkomputerisasi 

(ms.excel) 

2. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pencatatan notice pajak: 

a. Menyusun dan mencatat notice pajak Roda Dua (R2) dan Roda Empat 

(R4) untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda PKB, 

Jumlah, dan Notice yang terpakai kedalam buku besar. 

b. Menyimpan buku besar ke dalam lemari arsip. 

c. Menyimpan notice pajak yang telah dicatat ke dalam gudang. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan PKL dimulai dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 

Mei 2019, PKL dilaksanakan pada hari senin sampai hari jumat. Untuk waktu 

pelaksanaan setiap hari senin dan kamis dimulai pukul 07:00 WIB sampai dengan 

pukul 15:00 WIB, sedangkan untuk hari selasa, rabu, dan jumat  dimulai pukul 

08:00 WIB sampai dengan 15:00 WIB. Dalam melaksanakan PKL ada beberapa 

keterampilan yang harus dimiliki seperti dapat mengoperasikan Microsoft Office. 

Hal terpenting dalam melaksanakan PKL adalah kedisiplinan dan kejujuran, 

karena untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi dibutuhkan tingkat kedisiplinan 

yang baik dan kejujuran.  

Adapun proses PKL yang  penulis lakukan adalah dengan menggunakan 

sistem kerja yang  terstruktur dimana pekerjaan tersebut diberikan oleh salah 

seorang karyawan sekaligus menjadi pembimbing yang telah ditetapkan oleh 

kepala bagian bidang pendataan dan penetapan (Fiskal). Berikut ini merupakan 
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daftar kegiatan di bagian bidang Unit Pendataan dan Penetapan selama PKL 

berlangsung adalah sebagai berikut : 

1. Menginputkan biaya pencairan secara terkomputerisasi (ms.Excel) 

Pencatatan transaksi yang terkomputerisasi lebih baik dari pencatatan 

transaksi yang dilakukan secara manual agar berjalan lebih efektif dan efisien 

serta aplikasi akuntansi yang sekarang lebih kondusif dibandingkan dengan 

aplikasi akuntansi yang terdahulu (wasiyanti, 2017). Pada proses ini penulis 

merekap data biaya-biaya pencairan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas dikantor, tujuannya menginputkan data ke dalam Excel 

adalah apabila data biaya pencairan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk 

pengecekkan berapa saja biaya yang sudah dikeluarkan dan sesuai dengan total 

pencairan biaya nya sudah ada di dalam Excel tersebut sehingga akan lebih 

mudah saat melakukan perekapan biaya-biaya yang tersisa. 

Untuk proses penginputan biaya pencairan disajikan pada gambar 3.3 dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 3 Membuat biaya pencairan 
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2. Proses Pencatatan Notice Pajak : 

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran 

penerimaan negara. Anggapan bahwa pajak merupakan beban menyebabkan 

Wajib Pajak akan selalu berusaha untuk meminimalkan besar pajak terhutang 

yang harus dibayar dan dalam mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap 

kecurangan-kecurangan seperti penggelapan pajak (Komang dan Julianti, 2017). 

Sedangkan (Ramadiansyah, Sudjana dan Dwiatmanto, 2014) menyatakan Pajak 

merupakan kontribusi dari Wajib Pajak (WP) kepada negara, tanpa balas jasa 

langsung dan bersifat memaksa. Pajak merupakan sumber penerimaan negara 

terbesar, sehingga penting untuk mendorong WP memiliki kemauan dalam 

membayar pajak. Adapun kegiatan dalam pencatatan pajak adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mencatat notice pajak Roda 2 (R2) dan Roda 4 (R4) 

Sebelum melakukan pencatatan kedalam buku besar, penulis menyusun 

terlebih dahulu  notice pajak R2 dan R4 yang masuk ke dalam bagian 

pendataan dan penetapan yang dikirim oleh masing-masing SAMSAT, 

karena notice pajak yang masuk tidak tersusun dengan benar dan tidak 

berurutan. Berikut salah satu contoh notice pajak disajikan pada gambar 

3.4 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 4 Notice pajak 
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  Notice pajak yang masuk tidak menentu tergantung dari pihak 

SAMSAT terkadang masuk di minggu pertama dan bisa saja masuk 

diminggu kedua atau terakhir, notice pajak yang masuk terdiri dari tujuh 

SAMSAT yaitu, SAMSAT UPC, Mall Kartini, Container, Keliling 1, 

Keliling 2, Chandra, dan Ladies. Adapun data yang harus dicatatkan ke 

dalam buku besar antara lain adalah pokok PKB R2 dan R4, denda PKB R2 

dan R4, Jumlah unit dari R2 dan R4, Notice terpakai untuk R2 dan R4. 

Setelah dicatat atau dimasukkan ke dalam buku besar lalu semua 

dijumlahkan untuk hasil setiap minggu nya sehingga pada akhir bulan  

notice tersebut akan ditotal dari minggu pertama hingga minggu akhir per 

bulan. Untuk pencatatan notice pajak disajikan pada gambar 3.5 dibawah ini 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Pencatatan notice pajak 
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b.  Memasukkan buku besar ke dalam lemari arsip 

  Adapun data-data notice pajak yang sudah masuk tersebut dicatat ke 

dalam buku besar dan dimasukkan kedalam lemari arsip, masing-masing 

samsat dicatat ke dalam buku besar yang berbeda-beda setiap SAMSAT, 

pencatatan dilakukan per minggu sehingga pada akhir bulan atau setiap 

bulan data-data atau semua notice pajak yang sudah dicatat tersebut ditotal 

keseluruhan untuk perbulan, setalah mencatat notice pajak buku besar 

langsung dimasukkan ke dalam lemari arsip supaya aman dan tersusun rapih. 

Untuk lemari arsip penyimpanan buku besar disajikan pada gambar 3.6 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Lemari arsip 



25 
 

 
 

c. Menyimpan notice pajak yang telah dicatat ke dalam gudang. 

Setelah melakukan semua pencatatan notice pajak ke dalam buku besar, 

berkas notice pajak yang telah selesai ditulis lalu dikumpulkan menjadi 

satu ke dalam suatu tempat (kardus) yang nantinya akan diletakkan ke 

dalam bagian gudang. 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di UPTD 

Pengelolaan dan Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah : 

a. Karena notice pajak yang masuk dari berbagai samsat tidak beraturan 

atau tidak tersusun sesuai urutan maka memperlambat waktu pengerjaan 

dalam pencatatan notice pajak tersebut ke dalam buku besar.  

b. Proses perekapan pencatatan data notice pajak kurang efisien karena 

dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan masih secara manual, 

yaitu dicatat di kertas-kertas dan rawan akan hilangnya data. 

c. Setelah selesai dengan pencatatan perbulan notice pajak tersebut 

langsung dijadikan menjadi satu didalam kardus dan disimpan ke dalam 

gudang, sehingga akan sulit nantinya untuk mencari notice pajak kembali 

yang akan dibutuhkan karna akan memakan waktu yang lama. Untuk 

ruang gudang penyimpanan akhir notice pajak disajikan pada gambar 3.7 

dibawah ini : 
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3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis saat melakukan PKL di 

UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Wilayah I adalah : 

a. Untuk mengatasi notice pajak yang tidak beraturan penulis memulai 

pencatatan dengan menyusun terlebih dahulu notice terpakai dari notice 

pajak tersebut dari urutan yang terkecil ke terbesar, sehingga penulis 

dapat mencatat data-data notice pajak sesuai dengan urutan.  

b. Untuk mengatasi kendala pada proses perekapan dalam buku besar 

dikertas yang rawan hilang dan rusak penulis memberikan nama dari 

SAMSAT pada masing-masing buku besar agar saat data dibutuhkan 

mudah untuk ditemukan dengan cepat dan tepat. Kemudian dalam 

perekapan pencatatan data dan penyimpanan notice pajak penulis 

melakukan penataan secara sistematis dengan cara memisahkan catatan 

notice pajak per bulan dengan menggunakan pemisah kertas sesuai dan 

diurutkan sesuai dengan urutan nama bulan. 

c. Setelah selesai melakukan pencatatan notice pajak lalu notice pajak 

tersebut dikumpulkan menjadi satu (perbulan) didalam suatu kardus 

disimpan ke dalam gudang maka akan sulit untuk mencari data tersebut 

apabila suatu saat data tersebut akan dibutuhkan maka dari itu penulis 

melakukan pemberian nama dari asal SAMSAT dan nama bulan dalam 

setiap kardus yang akan di tempatkan di gudang agar pencatatan data 

notice pajak mudah dicari jika sedang dibutuhkan dan tidak memakan 

waktu yang lama. Untuk pengatasan kendala kardus yang diatasi 

disajikan pada gambar 3.8 dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Ruang Gudang 
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3.3 ZANISQA SASNIA FADILAH (16311351) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTD Pengelola 

Pendapatan penulis ditempatkan pada bagian unit Tata Usaha dibawah 

bimbingan Bapak Nebokadnezar Saleh Kepala Bagian Tata Usaha. Tata Usaha 

adalah kegiatan menghimpun, mengadakan, menyimpan serta mengirim 

berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok sebuah 

organisasi. Tatausaha merupakan bagian yang memiliki andil yang cukup 

penting dalam memberikan bantuan berupa pelayanan administrasi baik kepada 

bagian-bagian lain dalam organisasi maupun keluar organisasi. Tatausaha pada 

intinya adalah tugas pelayanan dimana tatausaha melayani pelaksanaan 

Gambar 3. 8 Pemberian nama di Kardus 
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pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai keterangan-keterangan yang 

diperlukan, sehingga membantu pihak pimpinan dalam membuat keputusan dan 

melakukan tindakan yang tepat (Kacaribu, 2012).  

Sub dinas tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 

dibidang tata usaha meliputi : 

a. koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta 

laporan; 

b. pelaksanaan urusan keuangan; 

c. penyusunan organisasi dan tata laksana; 

d. pengelolaan urusan administrasi  kepegawaian; 

e. pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan 

pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor 

Administrasi merupakan kegiatan sehari-hari yaitu berupa kegiatan mencatat, 

mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan sehingga 

membutuhkan memori guna menyimpan itu semua (Prianto, 2018). 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan di mulai dari tanggal 01 April 2019 

sampai dengan 31 Mei 2019, PKL dilaksanakan pada hari senin sampai hari 

jumat. Untuk waktu pelaksanaan setiap hari senin sampai dan kamis dimulai 

pukul 07:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, sedangkan untuk hari 

selasa, rabu, dan jumat  dimulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 15:00 WIB. 

Dalam melaksanakan PKL ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki 

seperti dapat mengoperasikan Microsoft Office. Hal terpenting dalam 

melaksanakan PKL adalah kedisiplinan dan kejujuran, karena untuk mencapai 

prestasi kerja yang tinggi dibutuhkan tingkat kedisiplinan yang baik dan 

kejujuran.  

Adapun proses praktik kerja lapangan yang  penulis lakukan adalah dengan 

menggunakan sistem kerja yang  terstruktur dimana pekerjaan tersebut diberikan 

oleh salah seorang karyawan sekaligus menjadi pembimbing yang telah 

ditetapkan oleh kepala bagian TU. Berikut ini merupakan daftar kegiatan di 
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Bagian Unit bagian TU selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung sebagai 

berikut : 

1. Proses perekapan Data 

a. Membuat nota dinas permintaan barang cetak surat ketetetapan pajak 

daerah(SKPD) 

Menurut KBBI, Nota Dinas adalah  alat komunikasi  intern antar pejabat 

satuan organisasi yg memuat atau berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, 

laporan, dan sebagainya; surat resmi yang bersangkutan dengan organisasi atau 

instansi. Pada proses ini bagian Tata Usaha menunggu nota dinas dari samsat 

terlebih dahulu lalu dibuatkan surat balasan untuk diberikan kembali ke kantor 

pusat, kemudian dikeluarkan nya barang cetak SKPD lalu dikeluarkannya surat 

berita acara serah terima barang. 

b. Membuat catatan nomor surat ke dalam buku agenda 

Surat merupakan salah satu alat dan sarana komunikasi disamping 

telepon, radio, televisi, telegram, telex dan sebagainya. Surat yang masuk dan 

keluar pada suatu instansi baik instansi pemerintah maupun instansi swasta 

memiliki nilai yang sangat penting bagi kelangsungan atau perkembangan 

intstansi tersebut, baik sebagai alat komunikasi, sebagai pusat ingatan dan 

sebagai bukti outentik (Ahmad, 2014). Nomor surat nota dinas yang diterima 

oleh bagian tata usaha kemudian dinomorkan dan dimasukkan ke dalam buku 

agenda, supaya tersusun rapih dan mudah untuk di cari. Untuk proses pencatatan 

nomor surat kedalam buku agenda disajikan pada gambar 3.9 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 Pencatatan Nomor Surat 
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2. Proses Persiapan Senam 

a. Mempersiapkan tempat senam 

Senam merupakan salah satu teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri karena saat melakukan senam, otak dan susunan saraf tulang 

belakang akan menghasilkan endorphin, hormon yang berfungsi sebagai obat 

penenang alami dan menimbulkan rasa nyaman (Purwaningsih, 2013). Senam ini 

dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, bulan ini bertujuan untuk 

membuat karyawan lebih disiplin dalam menghargai waktu dan dapat memicu 

otak untuk mengeluarkan ide-ide yang kreatif dan menjaga agar mood karyawan 

selalu positif dan bahagia, salah satu olahraga yang dapat dilakukan oleh pegawai 

adalah dengan mengikuti senam sehat yang dilaksanakan sebulan sekali di kantor 

UPTD. Pada persiapan senam  penulis harus memastikan terlebih dahulu jumlah 

karyawan yang akan hadir dalam senam. Penulis juga harus mempersiapkan 

kebutuhan yang diperlukan pada saat senam seperti : 

1. Sound System 

2. Lapangan (Outdoor) 

3. Instrukstur Senam 

Untuk kegiatan pelaksanaan senam disajikan pada gambar 3.10 dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 3. 10 Pelaksanaan Senam 
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b. Mempersiapkan Konsumsi Anggota Senam 

 Setelah penulis mempersiapkan tempat senam dan melakukan senam 

kemudian penulis menyiapkan konsumsi untuk pegawai yang datang pada 

senam bulanan. Konsumsi yang disiapkan seperti: 

1. Air mineral  

2. Snack 

Untuk konsumsi senam disajikan pada gambar 3.11 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Proses Pengarsipan Data  

Arsip memiliki peran penting dalam pengelolaan organisasi atau 

lembaga. Arsip menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan untuk 

mengambil keputusaan. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, informasi 

tidak hanya disimpan dalam format tercetak, akan tetapi juga disimpan dalam 

format digital (Hakim, 2016). Adapun notice pajak yang masuk ke bagian tata 

usaha akan diarsipkan ke dalam buku disposisi surat, kemudian notice pajak 

dialihkan atau diserahkan ke bagian Fiskal. Untuk proses pengarsipan SKPD 

disajikan pada gambar 3.12 dibawah ini : 

Gambar 3. 11 Konsumsi Senam 
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d. Proses Pembuatan Surat Cuti Pegawai 

 Membuat surat cuti apabila ada pegawai yang akan melakukan cuti, yang 

dimana surat tesebut dibuat kemudian diberikan kepada kapala bagian UPTD 

untuk meminta persetujuan. Untuk proses pembuatan surat cuti pegawai 

disajikan pada gambar 3.13 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Perngarsipan SKPD 

Gambar 3. 13 Pembuatan Surat Cuti Pegawai 
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3.3.3 Kendala yang Dihadapi 

1. Kendala yang dihadapi pada awal pelaksanaan PKL adalah kurangnya 

Percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan, takut serta segan untuk 

bertanya bila bertemu kesulitan 

2. Proses perekapan pencatatan arsip notice pajak secara manual kurang 

efisien karena dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan masih 

secara manual, yaitu dicatat di kertas-kertas dan rawan akan hilangnya 

data. 

3. Karena penyimpanan arsip SKPD , tidak beraturan maka sulit untuk dapat 

menemukan kembali data yang dibutuhkan sehingga memakan waktu yang 

cukup lama 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

  Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik 

Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:  

1. Mengatasi kendala tersebut dengan membiasakan diri dengan pegawai, 

bertanya jika tidak tahu, bertanya kepada pegawai juga kepada teman dan 

mereka besedia membantu dan menjelaskan sampai paham dan 

pekerjaanpun bisa diselesaikan lebih cepat. 

2. Penulis melakukan pemberian label pada masing-masing map agar saat 

data dibutuhkan mudah untuk ditemukan dengan cepat dan tepat.  

3. Untuk mengatasi penyimpanan arsip SKPD  yang tidak beraturan maka 

penulis melakukan penataan dengan cara memisahkan menggunakan 

pemisah kertas atau sekat sesuai dengan urutan nomor agar data mudah 

dicari jika sedang dibutuhkan. 

 

  



 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Simpulan 

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis  

dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil Praktik 

Kerja Lapangan di UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung 

selama 2 bulan adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat menegtahui gambaran nyata yang diperoleh dari UPTD 

Pengelola Pendapatan Bandar Lampung sebagai contoh yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan, seperti cara pembuatan surat masuk dan 

keluar, menginput data menggunakan Ms.excel. cara untuk melayani 

masyarakat dengan baik dan benar agar merasakan dan mendapatkan 

pelayanan yang terbaik, dapat mengatasi komputer yang sering eror. 

2. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri didunia kerja yang nyata serta dapat 

menganalisa apa yang terjadi di UPTD Pengelola Pendapatan Bandar 

Lampung dengan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi, seperti 

pemberian pemisah kertas pada buku besar untuk memisahkan notice pajak 

setiap bulannya dan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan 

pencarian notice pajak. Mahasiswa juga dapat menerapkan apa yang didapat 

pada perkuliahan tentang mengenai bagaimana cara bersikap dan berbicara 

dalam dunia kerja, seperti besikap dan berbicara sopan santun kepada rekan 

sesama pekerja dan kepada pimpinan perusahaan. 

3. Mahasiswa menjadi lebih paham tentang alur proses kerja didalam UPTD 

Pengelola Pendapatan Bandar Lampung, khususnya dibidang tata usaha, 

pendataan dan penetapan serta penagihan dan pembayaran. 

 

 



35 
 

 
 

4.2 Saran 

4.2.1 Saran Untuk Mahasiswa yang Akan Melaksanakan PKL 

1. Untuk di bagian Pendataan dan Penetapan, mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL di UPTD Pengelola dan Pendapatan Bandar Lampung 

sebaiknya harus belajar tentang alur pembuatan Surat Keterangan Fiskal 

(SKF) yang baik dan benar dan harus saling berkomunikasi dengan baik 

dengan pegawai dan siap melayani masyarakat. 

2. Untuk dibagian Tata Usaha, mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di 

UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung sebaiknya harus 

menguasai pengetikan 10 jari dan pembuatan surat masuk, surat keluar dan 

berinteraksi dengan pegawai dengan baik dan sopan. 

3. Untuk dibagian penagihan dan pembayaran, mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL di UPTD Pengelola Pendapatan Bandar Lampung 

sebaiknya harus bisa merekapitulasi data realisasi penerimaan dengan teliti 

dan membuat surat tanda setor (STS) dengan baik, dan saling 

berkomunikasi dengan pegawai dengan baik dan sopan. 

4.2.2 Saran Untuk UPTD Pengelola dan Pendapatan Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PKL, maka penulis memberikan sedikit 

saran pada pihak UPTD Pengelola Dan Pendapatan Wilayah I Bandar Lampung, 

secara umum. Adapun saran yang kami berikan : 

1. Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis maka penulis memberikan 

saran untuk bagian proses pencarian dokumen penulis menyarankan agar 

tanda pemberitahuan pada dokumen diperbarui agar mempermudah 

dalam proses pencarian dokumen. 

2. Pada proses perekapan pencatatan notice pajak penulis menyarankan 

agar dicatat atau disimpan secara terkomputerisasi bukan manual, agar  

memudahkan dan mempercepat pekerjaan dan waktu sehingga 

memudahkan dalam proses pencarian. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 1. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL (Arsi Hajizah) 
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Lampiran 2. Form Penilaian  Mahasiswa PKL (Arsi Hajizah) 
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Lampiran 3. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL (Lilis Karwati) 



44 
 

 
 

  



45 
 

 
 

 

 

  

Lampiran 4. Form Penilaian Mahasiswa PKL (Lilis Karwati) 
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Lampiran 5. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL (Zanisqa Sasnia F) 



50 
 

 
 

  



51 
 

 
 

 

  

Lampiran 6. Form Penilain Mahasiswa PKL (Zanisqa Sasnia F) 
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Lampiran 7. Form Daftar Hadir PKL (Arsi Hajizah, Lilis Karwati, Zanisqa Sasnia 

Fadilah) 
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