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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi para mahasiswa
untuk mengasah keterampilan dan keahlian yang dimiliki serta ilmu yang diperoleh dalam
dunia perkuliahan yang kemudian diimplementasikan ke dunia kerja yang sesungguhnya.
Laporan PKL ditulis berdasarkan pengalaman atau hasil penelitian yang dilakukan selama
pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung selama 2 bulan terhitung sejak
15 Juli 2019 hingga 7 September 2019.Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa
penempatan bidang kerja, pelaksanaan kerja, temuan masalah, kendala serta solusi dan cara
mengatasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan.Pada pelaksanaan PKL penempatan
bidang kerja dilakukan pada bagian yang berbeda sesuai kebijakan pembimbing PKL di
perusahaan. Penempatan tersebut antara lain pada Bagian Keuangan.
Pada Bagian Keuangan bertugas melakukan penginputan data Restitusi,
Investasi,Operasi pada Aplikasi Keuangan dan Anggaran (AKUA), melakukan scanning
berkas Investasi dan Operasi dan melakukan pengarsipan data,pengimputan faktur pajak
pada AIRtax, menginputkan SPT pajak menggunakan aplikasi E-SPT pajak, melakukan
troubleshooting printer, troubleshooting laptop, troubleshooting koneksi internet pada PC
dan troubleshooting mesin penghancur kertas.
Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis dalam bagian masing-masing, maka
penulis menyarankan solusi terhadap bagian Keuangan yaitu proses pengarsipan secara
terkomputerisasi, dimana terkomputerisasi mempunyai arti secara umum adalah proses
penciptaan arsip elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip
konvensional dari kerusakan secara fisik.
Kata kunci : PKL, PLN, Keuangan, Pengarsipan

xi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Universitas Teknokrat

Indonesia adalah institusi

pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan. Objek kajian program
Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun
perusahaan yang menjadi mitra program Praktik Kerja Lapangan (FTIK-UTI,
2018).
FTIK (Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia
menganggap bahwa program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana strategis
dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga
profesional. Program Praktik Kerja Lapangan didukung dengan perencanaan yang
sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (FTIK-UTI, 2018).
Praktik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Pada
tahun 2019 Jurusan Informatika Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan
Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 07 September 2019. Praktik Kerja Lapangan
tersebut dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah.
Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat Praktik
Kerja Lapangan tersebut (FTIK-UTI, 2018).
Penulis memilih PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai tempat
Praktik Kerja Lapangan karena dalam pengelolaan proses bisnis sudah
terkomputerisasi atau memanfaatkan Teknologi Informasi di setiap bidang
kerjanya. Adapun bidang kerja di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung meliputi
bagian seperti: Bidang Umum dan SDM, Bidang Keuangan, Bidang Niaga, dan
Bidang Sekretaris Umum. Oleh karena itu, dirasa PT PLN (Persero) Distribusi
Lampung dapat memenuhi kompetensi penulis yaitu pengelolaan data, pengarsipan
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data, dan mengaplikasikan Perkantoran (word processing dan spreadsheet). Serta,
ingin mengetahui proses mengolah data dan mendapatkan data.

1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain:

1. Dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. Praktek kerja
lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja
keras, profesionalitas, dan lain-lain.
2. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan.
Penulis berharap akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di
kelas dengan yang ada di lapangan.
3. Menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan yang sudah dimiliki saat
masa pembelajaran di UTI pada bidang kerja yang di ampu
1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :

1.3.1 Bagi Penulis
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi
Penulis adalah :
1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif, motivasi kerja, kerjasama,
tingkah laku, etika dan emosi.
2. Menggabungkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di Universitas
Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.
3. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja dan
berinteraksi dengan instansi calon pengguna lulusan dengan cara mengamati,
mengenal dan menganalisa permasalahan yang dijumpai di perusahaan atau
instansi tempat magang.
4. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah didalam
melakukan pekerjaan.
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1.3.2 Bagi Universitas
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi
Universitas adalah :
1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Praktik Kerja
Lapangan.
2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan PT PLN (Persero) Distribusi
Lampung dengan begitu Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja.
1.3.3 Bagi Instansi
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi
Instansi adalah :
1. Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dan
meringankan pekerjaan intstansi.
2. Adanya saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja
Lapangan.
3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam memberikan
bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja
Lapangan.
1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT PLN (Persero)

Distribusi Lampung ber-lokasi di Jl. ZA. Pagar Alam No.5, Rajabasa, Kec.
Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144. Telp: (0721) 774868. di PT
PLN (Persero) Distribusi Lampung ber-lokasi di Jl. ZA sesuai dengan GoogleMap
di tampilkan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Denah Lokasi di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
Sumber: Google Maps(2019)
1.5

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, dapat memilih

waktu untuk melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan
pada Semester jika sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan, Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal
15 Juli 2019 s.d 07 September 2019. Waktu pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan
di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung yaitu setiap hari senin s.d jum’at pukul
07.30 s.d 16.00 WIB.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung
No

Hari

Waktu

1

Senin

07.30 s.d 16.00 WIB

2

Selasa

07.30 s.d 16.00 WIB

3

Rabu

07.30 s.d 16.00 WIB

4

Kamis

07.30 s.d 16.00 WIB

5

Jum’at

07.30 s.d 16.00 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1. Sejarah Perusahaan
2.1.1. Sejarah PT PLN (Persero)
Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia
mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang
pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.
Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan
Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara
Jepang di awal Perang Dunia II.
Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada
Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan
oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas
yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden
Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah
Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk
Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.
Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPUPLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang
listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang
sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai
pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai
pengelola gas diresmikan.
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik
Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan
tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada
sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun
1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan

6

umum hingga sekarang (PT.PLN(Persero), 2018).
2.1.2. Sejarah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
Sebelum terbentuknya PT PLN (Persero) Wilayah Lampung, kelistrikan
seluruh provinsi Lampung dijalankan oleh Cabang Tanjung Karang dibawah
koordinasi PT PLN (Persero) Wilayah IV. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi
sektor Ketenagalistrikan maka PT PLN (Persero) Wilayah IV dirubah melalui
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001 menjadi PT
PLN (Persero) Unit Bisnis Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi,
Lampung (UB SB2JL) pada 28 Mei 2001. Dalam Keputusan tersebut termuat
rencana pembentukan Unit Bisnis tersendiri untuk Lampung & Bangka Belitung.
Pada 1 Juni 2001 ditunjuklah Manager Wilayah Usaha Lampung yang
bertugas mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengusahaan
kelistrikan Provinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direksi PT
PLN (Persero) Nomor. 114.K/010/DIR/2001, GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis
SB2JL melalui Keputusan GM PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL No.
011.K/471/GM.UB.SB2JL/2001 membentuk Tim Pemisahan Wilayah Kerja antara
PT PLN (Persero) Unit Bisnis SB2JL dengan Wilayah Kerja Unit Bisnis Lampung
& Bangka Belitung pada 16 Desember 2001.
Tujuan dibentuknya Unit Bisnis Lampung adalah untuk meningkatkan
efisiensi pelayanan kepada pelanggan serta mengantisipasi perkembangan
kelistrikan di Provinsi Lampung. Untuk mempercepat proses pembentukan unit
bisnis ini, 3 Januari 2002 dilaksanakan penandatanganan pelimpahan wewenang
dan aset dari GM PT PLN (Persero) UB SB2JL kepada Manager PT PLN (Persero)
Wilayah Usaha Lampung di Jalan Gatot Subroto No 30 Bandar Lampung.
Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, Jl ZA Pagar Alam No. 05
Bandar Lampung Wilayah kerja PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung
meliputi Provinsi Lampung dengan unit pelaksana Cabang Tanjung Karang. Dalam
perkembangannya PT PLN (Persero) Wilayah Usaha Lampung berubah nama
menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Lampung yang ditetapkan melalui Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 085.K/010/DIR/2002 tanggal 25 Juni 2002.
PT PLN (Persero) Wilayah Lampung terus berbenah dan mengembangkan
organisasinya melalui pemekaran unit – unit pelaksana baru. Cabang Tanjung
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Karang yang dahulu area kerjanya mencakup seluruh Provinsi Lampung kini
dipecah menjadi 3 Cabang. Dengan tambahan dua cabang baru yakni Cabang Kota
Bumi yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor.
256.K/010/DIR/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Cabang Metro yang ditetapkan
melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 257.K/010/DIR/2003 tanggal
15 Oktober 2003.
Dikarenakan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung tidak lagi mengelola
pembangkit maka melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor.
440.K/010/DIR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 maka sejak 1 Januari 2013PT PLN
(Persero) Wilayah Lampung resmi berubah nama menjadi PT PLN (Persero)
Distribusi Lampung diikuti dengan perubahan nama PT PLN (Persero) Cabang
Kotabumi, Metro & Tanjung Karang melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor. 530, 531 dan 532.K/010/DIR/2012, menjadi PT PLN (Persero) Area
Kotabumi, Metro & Tanjung Karang.
Dalam rangka meningkatkan keandalan sistem dan memperbaiki kualitas
jaringan distribusi di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka
dibentuklah PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi melalui Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) Nomor. 026.K/010/DIR/2013 tanggal 16 Januari 2013 dengan
fungsi dan tugas pokok mengelola operasi sistem distribusi, Gardu Induk, Scada
dan telekomunikasi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung secara
efisien dan efektif guna menjamin mutu dan keandalan sistem pendistribusian
tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit.
PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Lampung yang
sebelumnya bernama PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Lampung
dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No: SK DIR 0073.K/DIR/2015
tanggal 1 Oktober 2015 tentang Organisasi Area Pengatur Distribusi Lampung pada
PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Tuntutan pelanggan akan mutu dan
kehandalan pasokan tenaga listrik juga terus meningkat. Dengan demikian PLN
UP2D Lampung harus dapat meningkatkan performancenya dengan melakukan
pengelolaan jaringan Distribusi tenaga listrik secara terus menerus dan
sistematis(PT.PLN(Persero), 2018).
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2.2. Motto, Visi dan Misi Perusahaan
Berikut merupakan Motto, Visi dan Misi dari PT.PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung :
2.2.1. Motto
Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.(Electricity for a Better Life).
2.2.2. Visi Perusahaan
Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan
terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.
2.2.3. Misi Perusahaan
Berikut merupakan Misi PT.PLN(Persero)Unit Induk Distribusi (UID)
Lampung :
1). Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada
kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2). Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.
3). Mengupayakan agat tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4). Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
2.3. Makna Logo
Berikut merupakan logo PT PLN (Persero), dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah sesuai
dengan yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum
Listrik Negara Nomor 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan
Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

Gambar 2.1 Logo PT.PLN (Persero)
Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.(2019)
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Berikut adalah arti dari elemen-elemen dasar pada logo PT.PLN (Persero):
1. Bidang Persegi Panjang Vertikal
Menjadi

bidang

dasar

bagi

elemen-elemen

lambang

lainnya,

melambangkan bahwa PLN merupakan wadah atau organisasi yang
terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan
pencerahan dan harapan PLN bahwa listrik mampu menciptakan
pencerahan

bagi

kehidupan

masyarakat.

Warna

kuning

juga

melambangkan sebagai semangat yang menyala-nyala yang dimiliki oleh
setiap orang.
2. Petir atau Kilat
Petir atau kilat ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung di
dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. Selain itu
petir pun dapat diartikan sebagai kerja cepat dan tepat bagi para insan di
PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi para konsumen dan
pelanggannya. Berwarna merah karena melambangkan kedewasaan PLN
sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak
laju perusahaan beserta tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
3. Tiga Gelombang
Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan
oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu
pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras
para insan di PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen
dan pelanggannya. Warna biru memberikan kesan konstan atau sesuatu
yang tetap, seperti listrik yang senantiasa tetap dibutuhkan dalam
kehidupan manusia. Selain itu, warna biru juga melambangkan keandalan
yang dimiliki para insan perusahaan dalam memberikan pelayanan
terbaik.
2.4. Struktur Organisasi
Berikut merupakan Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung, dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)
Lampung
Sumber PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
2.5. Fungsi Unit Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)
Lampung
Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam struktur
organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung yang akan
dijelaskan secara umum sebagai berikut :
1.

Bidang Perencanaan
Pada bidang perencanaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)

Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a).

Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTK), Rencana
Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Keja Anggaran Perusahaan (RKAP).

b). Menyusun rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan.
c).

Menyusun sistem manajeman kinerja unit-unit kerja.

d). Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian
finansialnya.
e).

Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang
dana baik secara bilateral maupun multilateral.
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f).

Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi

g). Mengendalikan aplikasi-aplikasi sistem informasi.
h). Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi.
i).

Menyiapkan SOP pengelola aplikasi sistem informasi.

j).

Menyusun laporan manajemen.

k). Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturan.
2.

Bidang Distribusi
Pada bidang distribusi PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)

Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a). Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina
penerapannya.
b). Menyusun strategi pengoprasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan
membina penerapannya.
c). Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta
SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi serta keselamatan
ketenagalistrikan.
d). Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan
kerjanya serta membina penerapannya.
e). Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian
tenaga listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta
saran perbaikannya
f). Menyusun dan mengatur sistem operasi AMR.
g). Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta
membina penerapannya.
h). Menyusunkebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen
perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
i).

Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi
jaringan distribusi.

j).

Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data jaringan induk jaringan (DU).

k). Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan.
l).

Menyusun laporan manajemen di bidangnya.
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3.

Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan
Pada bidang niaga dan pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk

Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a). Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.
b). Menyusun rencan penjualan energi dan rencana pendapatan.
c). Mengevaluasi harga jual energi listrik.
d). Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
e). Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan.
f). Menyusun standar dan produk pelayanan.
g). Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data
piutang pelanggan (DPP).
h). Menyusn ketentuan kontrak jual beli tenaga listrik.
i).

Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara
lain TNI/ POLRI dan Instansi Vertikal.

j).

Mengkaji

pengelolaan

pencatatan

meter

dan

penyusunan

rencana

penyempurnaan.
k). Melakukan pengendalian DPP dan opname saldo piutang.
l).

Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.

m). Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.
n). Menyusun laporan manajemen di bidangnya.
4.

Bidang Keuangan
Pada bidang keuangan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)

Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a). Mengendalikan aliran pendapatan dan pembuatan laporan rekonsiliasi
keuangan.
b). Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran
pembiayaan.
c). Melakukan pengelolaan pembayaran.
d). Menyusun dan menganalisa penghapusan asset.
e). Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun
laporan keuangan konsolidasi.
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5.

Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum
Pada bidang sumber daya manusia dan umum PT.PLN (Persero) Unit Induk

Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a). Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan penetapan kelas sub unit
pelaksana.
b). Menyusun kebijakan SDM dan mengelola rekrutmen, diklat, karir, reward dan
punisment serta pemutusan hubungan kerja.
c). Menyusun formasi jabatan dan formasi tenaga kerja.
d). Mengelola administrasi tenaga kerja outsourcing. Mengelola administrasi
penghasilan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiunan.
e). Mengelola sistem manajemen untuk kinerja pegawai.
f). Memelihara kesesuaian peraturan internal terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
g). Menyusun sistem dan prosedur dari semua bisnis proses yang ada serta
memantau dan melakukan penyempurnaannya.
h). Menyusun kebijakan dan pengelolaan hubungan industrial. j). Mengevaluasi
dan mengusulkan penyempurnaan KKB.
i).

Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konseling pegawai.

6.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
Pada bidang pelaksana pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk

Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a). Menerapkan kebijakan pelaksanaan pelayanan gangguan dan perbaikan
jaringan TM/TR, gardu distribusi, SR/APP.
b). Menerapkan

kebijakan

pelaksanaan

penyambungan

baru

(PB)

dan

penambahan daya (PD) sesuai TMP.
c). Mengesahkan pengelolaan administrasi, kepegawaian, usulan mutasi, rotasi,
promosi, demosi dan kenaikan berkala (reguler).
d). Menerapkan kebijakan perencanaan kebutuhan material secara periodic
(bulanan, triwulan, tahunan) termasuk penyusunan strategi pengadaan
material.
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e). Mengelola pelaksanaan P2TL.
f). Menerapkan kebijakan disiplin pegawai.
g). Mengelola kegiatan tata usaha unit meliputi kepegawaian, kesekretariatan,
keuangan dan pembukuan.
h). Mengoptimalkan penugasan sumber daya manusia untuk memenuhi target
pelayanan pelanggan dan target biaya.
7.

Unit Pelaksana Pengatur Distribusi
Pada bidang pelaksana pengatur distribusi PT.PLN (Persero) Unit Induk

Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a).

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kontinuitas pendistribusian aliran
listrik dan pencapaian target kinerja .

b). Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver sesuai
SOP.
c).

Memonitor pengaturan kondisi sistem dari piket Cabang dan menindaklanjuti
instruksi piket pengatur cabang.

d). Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana pendistribusian tenaga
listrik.
e).

Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya.

f).

Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan
kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL.

g). Memeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan untuk mengetahui jumlah
permohonan pelanggan.
8.

Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan
Pada bidang pelaksana proyek ketenagalistrikan PT.PLN (Persero) Unit Induk

Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a). Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
b). Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan
c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan
d). Pemberian bimbingan teknisdan evaluasi di bidang ketenagalistrikan
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e). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
9.

Unit Layanan Pelanggan
Pada bidang unit layanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi

(UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a). Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pelanggan Rayon untuk
meningkatkan kinerja pelayanan dan keputusan pelanggan.
b). Menyusun rencana pelaksanaan survey data calon pelanggan yang akan
disurvey untuk bahan pelaksanaan survey.
c). Mempelajari hasil pelaksanaan survey untuk peningkatan pelayanan.
d). Melaporkan hasil pelaksanaan survey untuk bahan evaluasi pelayanan.
e). Membuat Surat Perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk
ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen.
f). Memonitor kondisi dan pemekaran payment point untuk peningkatan
pelayanan pembayaran rekening listrik.
g). Melayani permintaan multiguna eksport energy untuk peningkatan pendapatan.
h). Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, perubahan tarif,
perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan 58 susulan P2TL restitusi
UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik untuk peningkatan
pendapatan dan mutu pelayanan.

10. Biro Perencana Pengadaan
Pada bidang biro perencanaan pengadaan PT.PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai
berikut :
a). Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat
dalam pengelolaan perizinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi
penduduk yang terkena dampak kegiatan Perseroan.
b). Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi
pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa
strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada
Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa
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dan kontrak korporat.
c). Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan
korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan supply chain
management dan pengelolaan logistik korporat.
d). Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan
aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online serta melakukan integrasi
proses dan pemusatan pengadaan korporat.
e). Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan
administrasi

proyek,

pengelolaan

Project

Management

lnformation

System(PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan
pembinaan pelaksanaan konstruksi.
f). Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan
pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan, pembinaan dan pengembangan
Regional dan unit di bawah Direktorat Pengadaan.
11. Biro Pelaksana Pengadaan
Pada bidang biro pelaksana pengadaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a).

Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan
pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan
dan pelaksanaan pengadaan regional (capital expenditure dan operation
expenditure) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan
pengelolaan kinerja regional.

b). Menetapkan

dan

memastikan

terlaksananya

konstruksi

pembangkit,

transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP
sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di
regionalnya.
c).

Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk
dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di
regionalnya.

d). Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari lPP,
pemasaran tenaga listrik, pengelolaan corporate & industry account untuk
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pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan
bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya.
e).

Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan,
serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya.

f).

Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan
pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan
pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Bisnis
Regional.

12. Biro Pengendali K3L
Pada bidang biro pengendali K3L PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :
a). Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya
risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
b). Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain
tempat kerja, dan pelaksanaan kerja.
c). Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di
lingkungan kerja.
d). Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai
kesehatan dan keselamatan kerja.
e). Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan
program pengendalian bahaya.
2.6. Kegiatan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan
Perseroan (Persero)berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi
kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu
menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000.
Kegiatan usaha perusahaan meliputi :
1). Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan
pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
2). Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi
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kegiatan konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan
ketenagalistrikan, Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang
penyediaan tenaga listrik.
3). Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik,
Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada
pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, Menjalankan
kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang
ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik,
Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan
penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar
negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi
yang berkaitan dengan ketenagalistrikan (PT.PLN(Persero), 2018).
2.6.1. Wilayah Usaha PT.PLN (Persero) Unit Iduk Distribusi (UID) Lampung
Wilayah usaha PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
dibagi menjadi beberapa distribusi yakni :
A). PLN Area Tanjung Karang
B). PLN Area Metro
C). PLN Area Kotabumi
Berikut ini adalah penjelasan secara rinci dari masing-masing wilayah
distribusi PT PLN :
A). PLN Area Tanjung Karang
Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Tanjung Karang :
1). Rayon Karang melayani Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat,
Tanjung Karang Timur, Kemiling
2). Rayon Wayhalim melayani Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Kedaton, Tanjung
Senang
3). Rayon Teluk Betung melayani Padang Cermin, Punduh Pidada, Kelumbayan,
Kelumbayan Barat, Panjang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk
Betung Utara
4). Rayon Sutami melayani Tanjung Bintang, Tanjungsari, Way Panji, Way Sulan,
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Waway Karya (1/2), Merbau Mataram (1/2)
5). Rayon Natar melayani Natar, Tegineneng, Jati Agung, Negeri Katon
6). Rayon Sidomulyo melayani Sidomulyo, Katibung , Penengahan, Merbau
Mataram (1/2)
7). Rayon Kalianda melayani Bakauheni, Candipuro, Kalianda,
Ketapang, Palas, Rajabasa, Sragi
B). PLN Area Metro
Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Metro :
1). Rayon Kota Metro melayani Metro Barat, Metro Pusat (1/2), Metro Timur,
Trimurjo, Batanghari, Batanghari Nuban, Metro Kibang, Pekalongan (1/2),
Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana (1/2)
2). Rayon Bandarjaya melayani Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bangunrejo,
Bekri, Bumi Nabung, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih (1/2), Selagai
Lingga, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Way Seputih
3). Rayon Pringsewu melayani Adi Luwih, Ambarawa, Banyumas, Gading Rejo,
Pagelaran, Pringsewu, Sukoharjo, Gedongtataan, Kedondong, Way Lima
4). Rayon Kalirejo melayani Anak Tuha, Kalirejo, Sendang Agung, Padang
Ratu, Pubian
5). Rayon Kota Agung melayani Bulok, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat,
Kota Agung Timur, Limau, Pematang Sawa, Wonosobo, Pardasuka
6). Rayon Talang Padang melayani Air Naningan, Bandar Negeri Semuong,
Cukuh Balak, Gisting, Pugung, Pulau Panggung, Semaka, Sumberejo, Talang
Padang, Ulubelu
7). Rayon Rumbia melayani Rumbia, Seputih Agung, Seputih Banyak, Seputih
Surabaya
8). Rayon Sribawono melayani Bandar Sribawono, Braja Slebah, Bumi Agung,
Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Margatiga,
Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Way Bungur, Way Jepara, Waway
Karya (1/2)
9). Rayon Sukadana melayani Pekalongan (1/2), Raman Utara, Sukadana,
Punggur, Probolinggo, Gunung Sugih, Kota Gajah, Seputih Raman, Seputih
Mataram.
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C). PLN Area Kotabumi
Berikut ini adalah Rayon dibawah PLN Area Kotabumi :
1). Rayon Bumi Abung melayani Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun,
Abung Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung
Timur, Abung Tinggi, Blambangan Pagar, Bunga Mayang, HuluSungai,
Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Sungkai
Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Utara, Negara
Batin, Negeri Agung, Negeri Besar, Pakuan Ratu
2). Rayon Menggala melayani Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Gedung
Meneng, Menggala, Penawar Aji, Penawar Tama, Rawajitu Selatan, Rawa Jitu
Timur, Rawa Pitu Mesuji, Mesuji Timur, Panca Jaya, Rawa Jitu Utara,
Simpang Pematang, Tanjung Raya, Way Serdang Gunung Agung, Gunung
Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang
Udik, Tumi Jajar, Way Kenanga
3). Rayon Bukit Kemuning melayani Bukit Kemuning, Tanjung Raja
4). Rayon Blambangan Umpu melayani Bahuga, Banjit, Baradatu, Blambangan
Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas,
Way Tuba Rayon Liwa melayani Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Bengkunat,
Bengkunat Belimbing, Gedung Surian, Karya Penggawa, Lemong, Ngambur,
Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Sekincau, Sukau, Sumber Jaya,
Suoh, Way Krui, Way Saral, Way Tenong (PT.PLN(Persero), 2018).

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

MUHAMMAD RIFKI ZULIANSYAH
NPM 16312103

3.1.1

Bidang Kerja
Berdasarkan kebijakan dari pembimbing perusahaan yaitu Bapak Arya

Sulistomo maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan di
Kantor PT PLN (Persero) UID LAMPUNG, penulis ditempatkan di Bagian
Keuangan. Ada beberapa bidang di bagian Keuangan yang penulis kerjakan di PT
PLN (Persero) UID LAMPUNG adalah sebagai berikut :
A. Bidang Anggaran
Pada bidang anggaran ada beberapa tugas yang penulis kerjakan, yaitu:
a) Verifikasi berkas operasi dan berkas investasi
b) Verifikasi Pembayaran Pengobatan Pegawai dan Pensiunan PLN (Persero)
Lampung
c) Verifikasi Pembayaran SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas)
B. Bidang Pengarsipan
C. Melakukan Troubleshooting Printer
D. Melakukan Troubleshooting Laptop
E. Melakukan Troubleshooting koneksi internet pada PC
F. Melakukan Troubleshooting Mesin Penghancur Kertas

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis
ditugaskan untuk membantu beberapa bagian, yaitu :
A. Bidang Anggaran
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan PT PLN (Persero) UID
LAMPUNG penulis membantu Ibu Thio Debbi Batubara untuk verifikasi
pembayaran pihak ke tiga melalui Aplikasi PT PLN (Persero) UID LAMPUNG
yakni AKUA (Aplikasi Keuangan Anggaran). Contoh AKUA dapat di lihat pada
Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 AKUA ( Aplikasi Keuangan Anggaran )
Sumber PT.PLN UID Lampung (2019)
Verifikasi pihak ke tiga merupakan surat tagihan untuk PT PLN (Persero) UID
LAMPUNG dari vendor yang berupa permohonan pembayaran seperti
pembayaran operasional yakni, biaya tagihan bulanan, biaya pengobatan pegawai
dan pensiun, biaya pembayaran SPPD dan lainnya.
Semua akan diverifikasi atau disetujui terlebih dahulu atas kelengkapan berkas
yang akan diproses sampai ke pembayaran dan ter-realisasi pembayaran. Di bidang
ini penulis di tugaskan sebagai berikut :
a). Verifikasi Berkas Operasi dan Berkas Investasi
Penulis membantu untuk memverifikasi berkas operasi dan investasi. Penulis
di berikan berkas operasi dan berkas investasi oleh bapak Arya Sulistomo selaku
Asisten Manager 1 bidang keuangan dan juga yang bertanggung jawab dalam
memverifikasi berkas operasi dan investasi, lalu berkas yang di berikan tadi di
verifikasi dengan cara di cek apakah point-point persyaratan berkas yang harusnya
ada di berkas tersebut sudah ada atau belum lengkap, jika point-point berkas sudah
lengkap maka di lanjutkan penginputan berkas ke dalam A.K.U.A ( Aplikasi
Anggaran Keuangan ). Dan jika point-point berkas belum lengkap maka berkas
tersebut belum bisa di inputkan ke dalam A.K.U.A dan di kembalikan ke bpk Arya
Sulistomo.
Contoh gambar berkas operasi dan berkas investasi dapat dilihat pada Gambar
3.2.
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Gambar 3.2 Berkas Investasi dan Operasi
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
b). Verifikasi Biaya Pengobatan
Disini penulis diberikan tugas untuk memverifikasi biaya pengobatan pegawai
dan pensiun PT PLN (PERSERO) UID,UP3 dan UP2D LAMPUNG. Penulis
diberikan berkas atau nota dinas daftar nama pegawai/pensiun beserta rumah sakit
tempat pegawai/pension melakukan pengobatan, kemudian dilakukan verifikasi
data di AKUA ( Aplikasi Anggaran Keuangan ), pada AKUA penulis mencari
nomor atas nama rumah sakit yang ada pada berkas atau nota dinas, penulis
menginputkan nomor nota dinas, keterangan pengobatan, nama rumah sakit dan
yang menyetujui biaya pengobatan tersebut yaitu verifikator, manager keuangan
dan asisten manager.
Contoh Gambar Nota Dinas Pengobatan dan Gambar Lembar Verifikasi dapat
di lihat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.

Gambar 3.3 Nota Dinas Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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Gambar 3.4 Lembar Verifikasi Biaya Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
c). Verifikasi Biaya Pembayaran SPPD
SPPD merupakan Surat Perintah Perjalanan Dinas digunakan sebagai
kelengkapan administrasi bahwa seseorang yang ditugaskan telah melaksanakan
perjalanan dinas. SPPD perlu mendapatkan pengesahan di tempat tujuan
kunjungan kerja berupa tanda tangan pejabat dari kantor atau lembaga yang
dikunjungi beserta stempel atau cap di lembaran belakang SPPD, sebagai bukti
bahwa bersangkutan telah sampai pada tujuan perjalanan. SPPD dengan
kelengkapan lainnya seperti Surat Perintah Tugas oleh atasan atau pimpinan
instansi, tiket pergi pulang (at cost) dan Laporan Perjalanan Dinas dijadikan
sebagai Laporan Pertangunggungjawaban Perjalanan Dinas (David, Wijaya, S.E,

2017).
Cara pengerjaan pada Verifikasi SPPD ini sama seperti pembayaran
pengobatan, penulis diberikan berkas atau nota dinas pembayaran sppd untuk di
verifikasi di AKUA. Penulis menginputkan jenis anggaran, nomor SPK, uraian
pekerjaan, tanggal awal pekerjaan dinas sampai akhir perjalanan dinas, jumlah
biaya selama perjalanan dinas, dan yang menyetujui berkas tersebut yaitu manager
keuangan dan asisten manager. Gambar lembar verifikasi pembayaran SPPD dan
nota dinas pembayaran SPPD dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6.
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Gambar 3.5 Nota Dinas Pembayaran SPPD
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)

Gambar 3.6 Lembar Verifikasi Pembayaran SPPD
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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B. Bidang Pengarsipan
Pada bidang pengarsipan terdapat dua jenis berkas yang harus di arsipkan, yaitu
berkas operasi dan berkas investasi. Setiap berkas harus diberikan nomor urut untuk
memudahkan pengarsipan dan pencarian berkas. Berkas Operasi merupakan berkas
yang berisi biaya yang diperlukan untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan
kegiatan bisnis, pengoperasian alat, komponen, perlengkapan, atau fasilitas lainnya.
Biaya tersebut perlu dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan aga mereka dapat
terus beroperasi.Biaya operasional dalam perusahaan meliputi biaya penjualan
barang, biaya kegiatan, dan pengeluaran tidak terduga lainnya (DRS.Zulkifli
Amsyah, 2005).
Berkas Investasi merupakan berkas yang berisi biaya yang masa kegunaannya
dapat berlangsung untuk waktu yang relatif lama. Biasanya waktu untuk biaya
investasi ditetapkan lebih dari satu tahun. Batas satu tahun ditetapkan atas dasar
kebiasaan merencanakan dan merealisasi anggaran untuk jangka waktu satu tahun.
Biaya

investasi

ini

biasanya

berhubungan

dengan

pembangunan

atau

pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas produksi (alat produksi)pada suatu
perusahaan (DRS.Zulkifli Amsyah, 2005).
Disini penulis mengarsipkan berkas operasi dan investasi dengan cara
mengurutkan masing – masing berkas yang sudah di beri nomor oleh pegawai
keuangan dari nomor terkecil hingga terbesar. Setelah itu berkas dimasukan ke
dalam ordner-ordner yang sudah di beri nama berkas, nomor ordner, bulan, tahun
berkas dan nomor – nomor berkas yang sudah ada dalam ordner. Setelah berkas –
berkas

sudah di masukan ke dalam ordner, penulis juga mendata di buku

monitoring berkas untuk mempermudah pencarian dan mengetahui ada atau
tidaknya berkas. Ordner yang sudah lengkap akan di masukan ke dalam lemari dan
di susun berdasarkan nama berkas, bulan dan nomor urut berkas yang ada di dalam
ordner. Gambar berkas yang belum di masukan ke dalam ordner, berkas – berkas
yang sudah di dalam ordner dan buku monitoring berkas dapat di lihat pada Gambar
3.7 dan Gambar 3.8
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Gambar 3.7 Arsip berkas – berkas operasi dan investasi
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.8 Buku Monitoring Berkas
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
C. Melakukan TroubleShooting Terhadap Printer
Dikarenakan penggunaan berkas yang cukup banyak seringkali printer
mengalami kendala macet, printer tidak merespon ketika computer atau pc
mengklik tombol print, tinta yang dikeluarkan tidak jelas/blur atau terkadang
terdapat hasil print yang hanya setengah cetak.
Oleh karena itu penulis di perintahkan untuk melakukan troubleshooting
terhadap printer tersebut,
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a). Saat printer mengalami macet tidak bisa mengeprint ialah penulis memiliki
hipotesa atau dugaan sementara adanya kertas yang menyumbat pada bagian
dalam printer, oleh karena itu penulis membuka bagian atas printer dan benar
saja adanya kertas yang menyumbat bagian printer sehingga printer menjadi
macet.
b). Pada saat printer mengalami tidak respon saat pada pc sudah mengklik tombol
print, penulis melakukan pengecekan terhadap computer apakah printer yang
di pilih sudah benar, bila sudah benar namun pada printer blm merespon, maka
penulis melakukan restart pada printer dan hasilnya printer sudah bisa
merespon dari computer tersebut
c). Tinta yang di keluarkan printer tidak jelas/blur atau hasil print yang hanya
setengah cetak penulis melakukan pengecekan pada catridge printer, biasanya
catridge printer di ganti setiap seminggu sekali namun bila jumlah berkas yang
di print sangat banyak seperti pada saat akhir bulan maka penggunaan catridge
hanya sampai 5 hari, pertama tama penulis mencoba menukar catridge pada
printer yang mengalami blur ke printer lain, lalu melakukan test print pada
printer tersebut, jika memang tetap blur maka catridge harus di ganti.
D. Melakukan Troubleshooting terhadap laptop yang freeze/not responding
saat membuka windows explorer.
Salah satu pegawai pada bidang pajak yaitu ibu Ros baru saja membeli laptop
dengan spesifikasi chipset prosesor intel core i7, ram 4gb, system operasi windows
10, 64bit dan VGA sebesar 512mb, ibu Ros meminta bantuan penulis untuk
melakukan pengecekan terhadap laptop barunya tersebut dikarenakan laptopnya
selalu mengalami freeze/not responding pada saat membuka windows explorer,
olehkarena itu penulis melakukan pengujian dengan membuka windows explorer
dan benar saja terjadi freeze/not responding, oleh karena itu penulis melakukan end
task pada task manager untuk menghentikan pengoperasian windows explorer
tersebut, lalu penulis mencoba membuka sekali lagi windows explorer tersebut,
namun masih saja mengalami freeze/not responding, maka langkah yang penulis
lakukan adalah dengan membuka control panel, lalu melakukan search pada kolom
search seperti pada gambar 3.9 berikut :
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lalu pilih File Explorer Option, setelah itu pilih Clear,lalu apply dan Ok.

Gambar 3.9 Control Panel
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

E. Melakukan TroubleShooting Pada PC
Setiap pegawai dalam ruangan Keuangan di fasilitasi masing – masing pegawai
dengan PC, setiap pc di pasangkan TP-Link guna untuk dapat terhubung ke koneksi
internet, Penulis di berikan tugas untuk mengecek koneksi internet pada beberapa
PC dikarenakan tidak bisa terkoneksi dengan internet,
Langkah yang Penulis lakukan adalah :
Yang Pertama Memastikan TP-Link sudah terpasang ke PC-PC yang
mengalami Masalah, dan rata – rata setiap pc yang mengalami masalah tidak bisa
terhubung ke internet dikarenakan TP-Link tidak terpasang dengan baik ke CPU
computer, oleh karena itu penulis memasang kembali TP-Link pada setiap PC yang
bermasalah dengan baik, dan koneksi pada setiap PC dapat berjalan dengan baik.
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F. Melakukan TroubleShooting Pada Mesin Penghancur Kertas
Bapak Arya Sulistomo meminta bantuan untuk mengecek mesin penghancur
kertas yang mengalami masalah, mesin penghancur kertas tersebut tidak bisa
melakukan penghancuran kertas, oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh
penulis adalah :
a). Yang pertama ialah membuka mesin penghancur kertas tersebut
b). Lalu mengecek apakah ada sisa-sisa potongan kertas yang tersangkut sehingga
menyebabkan macet dan membuat mesin penghancur tidak bisa berjalan.
c). Mengecek apakah ada kabel-kabel yang terputus yang menyebabkan mesin
tidak berfungsi.
Dan setelah di cek ternyata penyebab mesin tidak bisa berfungsi ialah dikarenakan
ada sisa potongan kertas yang cukup banyak yang menyumbat mesin sehingga
menyebabkan mesin tidak dapat berfungsi, penulis membersihkan sisa-sisa
potongan kertas tersebut dan hasilnya mesin dapat berfungsi kembali dengan baik.
1.

Kegiatan – Kegiatan Lainnya
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan penulis mengikuti juga beberapa

kegiatan yang dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Distribusi Lampung. Kegiatan
tersebut antara lain :
a). Sosialisasi Healty Talk Kimia Farma Group di PT. PLN(Persero) Distribusi
Lampung, dapat dilihat pada Gambar 3.10.
b). Senam pagi yang dilaksanakan setiap hari jumat pukul 07.00 WIB, dapat dilihat
pada Gambar 3.11.
c). Acara kegiatan 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan indonesia yang
diadakan di PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung, dapat dilihat pada Gambar
3.12.
d). Kegiatan pengajian rutin yang di laksanakan setiap 1 bulan sekali di masjid
e). PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.13.
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Gambar 3.10 Sosialisasi Healty Talk Kimia Farma Group
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.11 Kegiatan senam pagi yang dilaksanakan setiap hari jumat pukul
07.00 WIB
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.12 Kegiatan 17 Agustus untuk memperingati HUT RI
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
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Gambar 3.13 Kegiatan Pengajian Rutin PT.PLN (Persero) Distribusi Lampung
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Pada proses membantu kegiatan pengarsipan penulis menganalisa beberapa
kendala seperti:
1. Pencarian berkas. Pencarian berkas menjadi suatu masalah bagi penulis
dikarenakan, untuk melakukan pencarian berkas yang diminta, penulis harus
melakukan pengecekan satu per satu dari setiap berkas pada ordner sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pencarian satu berkas.
2. Data peminjam berkas kerap hilang. Data peminjaman berkas kerapkali hilang
dikarenakan data peminjaman masih manual ditulis pada buku atau kertas.
3. Service laptop pegawai yang rusak. Terjadi kendala saat memperbaiki laptop
pegawai keuangan, saat melakukan penginsatalan ulang hardisk yang akan di
create tidak bisa terdapat pop up seperti ini "windows cannot be installed to this
disk. The selected disk has an MBR partition table. On EUFI system, Windows can only
be installed to GPT disk"
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Untuk mengatasi masalah pencarian berkas, penulis mencoba untuk setiap
berkas yang di arsipkan di urutkan dan di sesuaikan berdasarkan jenis
berkas,nama instansi dan nama perusahaan terkait, dengan harapan akan
memudahkan pada saat pencarian berkas yang tertuju pada nama suatu instansi
atau nama perusahaan dengan jenis berkas yang diminta.
2. Perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman, pengawasan / kontrol dan
pengendialian yang ketat.
3. Dikarenakan baru pertama kalinya panulis mengalami gagal penginstalan
dikarenakan partisi tidak sesuai, maka yang penulis lakukan adalah mencoba
membaca dari beberapa referensi jurnal, dan di dapatkan cara untuk mengatasi
masalah tersebut, yaitu dengan mengganti partisi flashdisk yang di gunakan
untuk penginstalan laptop sesuai dengan partisi yang sesuai dengan laptop
yaitu GPT, setelah di ubah. Penginstalan pun berjalan dengan baik.
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3.2

NADYA MAZTA BUDIMAN
NPM 16312339

3.2.1 Bidang Kerja
Berdasarkan kebijakan dari pembimbing perusahaan yaitu Bapak Arya
Sulistomo maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan di
Kantor PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG, penulis ditempatkan di
Bagian Keuangan. Ada beberapa bidang di bagian Keuangan yang penulis kerjakan
di PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG adalah sebagai berikut :
1. Bidang Anggaran
Pada bidang anggaran ada beberapa tugas yang penulis kerjakan, yaitu:
a) Verifikasi Pembayaran Pengobatan Pegawai dan Pensiunan PLN
(PERSERO) Lampung
b) Verifikasi Pembayaran SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas)
2. Bidang Pengarsipan
3. Bidang Pajak
Pada bidang pajak ada beberapa tugas yang penulis kerjakan, yaitu:
a) Menginputkan Faktur Pajak menggunakan AIRTax
b) Menginputkan SPT Pajak menggunakan aplikasi e-SPT Pajak Pertambahan
Nilai 1107 PUT
4. Kegiatan – Kegiatan Lainnya
a) Mengikuti sosialisasi Healty Talk Kimia Farma Group di PT. PLN(Persero)
Distribusi Lampung.
b) Mengikuti kegiatan senam pagi yang dilaksanakan setiap hari jumat pukul
07.00 WIB.
c) Memeriahkan kegiatan 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan
indonesia yang diadakan di PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung.
d) Mengikuti kegiatan pengajian rutin yang di laksanakan setiap 1 bulan sekali
di masjid PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung.
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis
ditugaskan untuk membantu beberapa bagian, yaitu :
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1. Bidang Anggaran
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (PERSERO) Distribusi
Lampung penulis membantu Ibu Thio Debbi Batubara untuk verifikasi pembayaran
pihak ke tiga melalui Aplikasi PT. PLN (Persero) yakni AKUA (Aplikasi Keuangan
Anggaran).
Verifikasi pihak ke tiga merupakan surat tagihan untuk PT. PLN (Persero)
dari vendor yang berupa permohonan pembayaran seperti pembayaran operasional
yakni, biaya tagihan bulanan, biaya pengobatan pegawai dan pensiun, biaya
pembayaran SPPD dan lainnya. Semua akan diverifikasi atau disetujui terlebih
dahulu atas kelengkapan berkas yang akan diproses sampai ke pembayaran dan terrealisasi pembayaran. Di bidang ini penulis di tugaskan untuk :
a.

Verifikasi Biaya Pengobatan

Disini penulis membantu untuk verifikasi biaya pengobatan pegawai dan
pensiun PT PLN (PERSERO) LAMPUNG. Penulis diberikan berkas atau nota
dinas pengobatan untuk di verifikasi di AKUA ( Aplikasi Anggaran Keuangan ),
pada AKUA penulis mencari nomor atas nama rumah sakit yang ada pada nota
dinas, penulis menginputkan nomor nota dinas, keterangan pengobatan, dan yang
menyetujui biaya pengobatan tersebut yaitu verifikator, manager keuangan dan
asisten manager.
Contoh Gambar Nota Dinas Pengobatan dan Gambar Lembar Verifikasi dapat
di lihat pada Gambar 3.14 dan Gambar 3.15

Gambar 3. 14 Nota Dinas Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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Gambar 3.15 Lembar Verifikasi Biaya Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
b. Verifikasi Biaya Pembayaran SPPD
SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ) adalah Surat Dinas digunakan untuk
kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Seorang
Pegawai diperintahkan untuk melakukan tugas tertentu di bidang tertentu atau
diperintahkan untuk melakukan tugas ke daerah maupun instansi lainnya. Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti administrasi tugas dilengkapi
juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan dan dibubuhi tanda tangan oleh
pimpinan atau atasan dari instansi terk ait. Salah satu fungsi Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan untuk mencairkan dana transportasi ketika
kita berpergian dalam suatu instansi tertentu sebagai sarana kelancaran suatu
informasi yang akan di terima dalam suatu urusan instansi (David, Wijaya, S.E,
2017).
Pada bagian ini sama seperti pembayaran pengobatan, penulis diberikan
berkas atau nota dinas pembayaran sppd untuk di verifikasi di AKUA. Penulis
menginputkan jenis anggaran, nomor SPK, uraian pekerjaan, tanggal awal
pekerjaan dinas sampai akhir perjalanan dinas, jumlah biaya selama perjalanan
dinas, dan yang menyetujui berkas tersebut yaitu manager keuangan dan asisten
manager. Gambar lembar verifikasi pembayaran SPPD dan nota dinas
pembayaran SPPD dapat dilihat pada Gambar 3.15 dan Gambar 3.16.
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Gambar 3.15 Nota Dinas Pembayaran SPPD
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)

Gambar 3.16 Lembar Verifikasi Pembayaran SPPD
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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2. Bidang Pengarsipan
Pada bidang pengarsipan terdapat dua jenis berkas yang harus di arsipkan,
yaitu berkas operasi dan berkas investasi. Setiap berkas akan diberikan nomor urut
untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian berkas. Berkas Operasi merupakan
berkas yang berisi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di
dalam perusahaan dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif
singkat (kurang dari satu tahun) contoh yang termasuk dalam biaya operasional
antara lain biaya pengobatan, biaya makan, gaji pegawai, bahan kantor (ATK), dan
internet perusahaan (David, Wijaya, S.E, 2017).
Berkas Investasi merupakan berkas yang berisi biaya yang masa kegunaannya
dapat berlangsung untuk waktu yang relatif lama. Biasanya waktu untuk biaya
investasi ditetapkan lebih dari satu tahun. Batas satu tahun ditetapkan atas dasar
kebiasaan merencanakan dan merealisasi anggaran untuk jangka waktu satu tahun.
Biaya

investasi

ini

biasanya

berhubungan

dengan

pembangunan

atau

pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas produksi (David, Wijaya, S.E,
2017).
Di bidang ini penulis mengarsipkan berkas operasi dan investasi dengan cara
mengurutkan terlebih dahulu masng – masing berkas yang sudah di beri nomor dari
nomor terkecil hingga terbesar. Setelah di urutkan berkas dimasukan ke dalam
ordner yang sudah di beri nama berkas, nomor ordner, bula n dan tahun berkas dan
nomor – nomor berkas yang sudah ada dalam ordner. Setelah berkas – berkas sudah
di masukan ke dalam ordner, penulis juga menuliskan di buku monitoring berkas
untuk mempermudah mencari dan mengetahui ada atau tidaknya berkas. Ordner
akan di masukan ke dalam lemari dan di susun berdasarkan nama berkas, bulan dan
nomor urut berkas yang ada di dalam ordner. Gambar berkas yang belum di
masukan ke dalam ordner dapat di lihat pada Gambar 3.17, berkas – berkas yang
sudah di dalam ordner dan buku monitoring berkas dapat di lihat pada Gambar 3.18
dan Gambar 3.20.
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Gambar 3.17 Berkas – berkas operasi dan investasi yang belum diarsipkan
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.18 Berkas – berkas operasi dan investasi yang sudah diarsipkan
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
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Gambar 3.19 Buku Monitoring Berkas
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
3. Bidang Pajak
Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2017).
Pada bidang ini penulis ditugaskan untuk membantu Ibu Rosmilah dalam
pelaksana penginputan faktur pajak menggunakan aplikasi AIRTax dan membantu
Ibu Leni Yanti dalam pelaksanaan penginputan SPT Pajak menggunakan aplikasi
SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT . Gambar AIRTax dan e-SPT dapat dilihat
pada Gambar 3.20 dan Gambar 3.21 .

Gambar 3.20 AIRTax
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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Gambar 3.21 e-SPT
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
Uraian tugas – tugas yang di kerjakan penulis di bidang pajak, yaitu :
a). Input Faktur Pajak menggunakan AIRTax
Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP),
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa
Kena Pajak (Resmi, 2017). Penulis diberikan faktur pajak untuk diinputkan ke
AIRTAX, pada AIRTAX penulis menginputkan NPWP ( Nomor Pokok Wajib
Pajak) lawan transaksi, nama lawan transaksi, nomor faktur, ta nggal faktur, dan
jumlah dpp pada faktur pajak. Gambar faktur pajak dan AIRTax input pajak dapat
di lihat pada gambar 3.22 dan gambar 3.23 .

Gambar 3.22 Faktur Pajak
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
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Gambar 3.23 AIRTax Input Faktur Pajak
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
b). Input SPT Pajak menggunakan aplikasi e-SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107
PUT
SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT di bagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT
Tahunan dan SPT Masa. Penulis menggunakan SPT Masa cb` cb`bf, SPT Masa itu
sendiri merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan
kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak (bulan). SPT Masa terdiri dari 10 jenis,
salah satu jenis SPT Masa yang digunakan penulis yaitu PPN 1107 ( Pajak
Pertambahan Nilai ). PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi
jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak . Yang menggunakan
SPT Masa PPN 1107 adalah Pemungutan PPN, Pemungutan PPN merupakan
Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah,
badan, atau instansi Pemerintah tersebut (Resmi, 2017).
Pada penginputan SPT Pajak penulis di berikan data untuk di inputkan di eSPT, pada e-SPT penulis menginputkan jenis lampiran, status transaksi, dokumen
transaksi, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) , nama wajib pajak, nomor seri
faktur, tanggal faktur, jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak), jumlah PPN (Pajak
Pertambahan Nilai), dan tanggal setor PPN. Jika semua data sudah diinputkan dan
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disimpan, maka data tersebut akan di posting, dan jumlah PPN yang diinputkan di
e-SPT harus sama dengan jumlah PPN di data yang sudah diberikan sebelumnya.
Gambar data yang akan diinputkan, input data di e-SPT dan daftar data yang sudah
diinputkan dapat dilihat pada Gambar 3.24, Gambar 3.25 dan Gambar 3.26.

Gambar 3.24 Data SPT Yang Akan Diinputkan
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.25 Input Data Di e-SPT
Sumber PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung (2019)
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Gambar 3.26 Daftar Data SPT Yang Sudah Diinputkan
Sumber PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung (2019)
4.

Kegiatan – Kegiatan Lainnya
Dalam kegiatan lain penulis mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan

di PT.PLN (Persero) Distribusi Lampung. Kegiatan tersebut antara lain :
a). Mengikuti sosialisasi Healty Talk Kimia Farma Group di PT. PLN(Persero)
Distribusi Lampung, dapat dilihat pada Gambar 3.27.
b). Mengikuti kegiatan senam pagi yang dilaksanakan setiap hari jumat pukul 07.00
WIB, dapat dilihat pada Gambar 3.28.
c). Memeriahkan kegiatan 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan indonesia
yang diadakan di PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung, dapat dilihat pada
Gambar 3.29.
d). Mengikuti kegiatan pengajian rutin yang di laksanakan setiap 1 bulan sekali di
masjid PT.PLN(Persero) Distribusi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.30.
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Gambar 3.27 Sosialisasi Healty Talk Kimia Farma Group
Sumber : Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.28 Kegiatan Senam Pagi
Sumber : Dokumen Pribadi (2019)

46

Gambar 3.29 Kegiatan 17 Agustus untuk memperingati HUT RI
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.30 Kegiatan pengajian rutin
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Pada proses membantu kegiatan pengarsipan penulis menganalisa beberapa
kendala seperti:
1.

Pencarian berkas. Ketika mencari berkas berdasarkan nama instansi, penulis
harus memeriksa satu persatu ordner dan berkas – berkas yang ada, sehingga
penulis sulit untuk menemukan berkas dan membutuhkan waktu lama untuk
melakukan pencarian berkas tersebut.

2.

Data peminjam berkas hilang. Data yang meminjam berkas seringkali hilang
karena data peminjam hanya ditulis di selembar kertas, dengan ditulis di
selembar kertas memudahkan data tersebut hilang atau tidak sengaja
terbuang.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Berdasarkan kendala yang di hadapi penulis, maka penulis dapat
mengarsipkan berkas tersebut dengan cara memberi pembatas berdasarkan
nama instansi atau nama perusahaan menggunakan sistem alfabet atau
abjad. Ada enam sistem penyimpanan arsip, yaitu: Sistem Alfabet atau
abjad, Sistem Nomor, Sistem Pekerjaan atau Numerik, Sistem Geografik,
Sistem Subjek, dan Sistem Kronologis.
2. Berdasarkan kendala yang di hadapi penulis, maka penulis dapat
menuliskan data-data yang meminjam berkas di buku khusus peminjaman
berkas. Dengan dituliskan di buku khusus dapat meminimalisirkan
hilangnya data tersebut, didalam buku tersebut di tuliskan jenis berkas yang
di

pinjam,

tanggal

meminjam,

nama

yang

meminjam,

tanggal

mengembalikan berkas dan tanda tangan yang mengembalikan berkas
tersebut.
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3.3

RANI SAFITRI
NPM 16312276

3.3.1 Bidang Kerja
Berdasarkan kebijakan dari pembimbing perusahaan yaitu Bapak Novi
Irawan maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan di Kantor
PT PLN (Persero) Unit Iduk Distribusi (UID) Lampung, penulis ditempatkan di
Bagian Keuangan. Bidang keuangan merupakan bidang yang mengelola
manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penyediaan dan pengendalian
anggaran operasi dan investasi, aliran kas pendapatan, aliran kas pembiayaan dan
terselenggaranya laporan keuangan. Dalam kegiatan ini penulis ditugaskan untuk
membantu pegawai dalam melakukan kegiatan berikut :
1. Melakukan input Data Investasi dan Data Operasi pada Aplikasi Keuangan dan
Anggaran (AKUA).
2. Melakukan input Data Restitusi Rumah Sakit pada Aplikasi Keuangan dan
Anggaran(AKUA).
3. Melakukan input Data pajak dari faktur pajak pada Aplikasi Airtax
4. Melakukan Scanning dokumen
5. Kegiatan Lain
a) Penulis mengikuti senam bersama pada setiap hari jumat di lapangan kantor
PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
b) Penulis mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan di mushola Anhar
PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik kerja lapangan selama 2 bulan terhitung mulai tanggal
15 juli 2019 sampai dengan 7 september 2019. Adapun pekerjaan yang dilakukan
sebagai berikut :
1. Melakukan input Data Investasi pada Aplikasi Keuangan dan Anggaran
(AKUA)
Adapun tugas yang diberikan yaitu melakukan input data Investasi. Input data
ini dilakukan setiap hari oleh karyawan bagian Keuangan PT PLN (Persero) Unit
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Induk Distribusi (UID) Lampung. Bapak Arya Sulistomo sabagai pegawai
penanggung jawab pada bagian Investasi dan Operasi Bidang Keuangan
memberikan tanggung jawab kepada penulis untuk melakukan input data investasi
atau Operasi. Penulis melakukan input data setiap hari mulai dari pukul 08.00 –
17.00 WIB, tidak hanya melakukan input data penulis juga sesekali diberi tugas lain
untuk membantu bagian Restitusi.
Berikut merupakan tahap dalam melakukan input data Investasi atau Operasi :
a) Pada tahap pertama penulis melakukan pengecekan satu per satu data
Investasi atau Operasi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)
Lampung yang sudah dikirim oleh vendor-vendor tertentu.
b) Selanjutnya penulis melakukan Login pada Aplikasi Keuangan dan
Anggaran (AKUA). Menggunakan username dan password milik salah
satu pegawai PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
c) Lalu berkas Investasi tersebut diinputkan kedalam Aplikasi Keuangan dan
Anggaran (AKUA). Berkas tersebut terdiri dari :
1. Surat Pernyataan
2. Lembar Verifikasi Area
3. Surat Permohonan Pembayaran
4. Berita Acara Pembayaran
5. Kwitansi Bermaterai
6. Faktur Pajak, dan
7. Pakta Integritas
d) Setelah semua data selesai diinputkan, file akan otomatis ter-export dalam
bentuk PDF.Yang berupa berkas Investasi, dapat dilihat pada Gambar
3.31.
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Gambar 3.31 Berkas Investasi
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
e) Sebelum berkas diserahkan kepada General Manager ,Berkas tersebut
diperiksa oleh Assisten Manager Verifikasi

untuk diperiksa kembali

kelengkapan berkasnya.
f) Setelah berkas diperiksa kembali barulah berkas diberikan kepada General
Manager Keuangan.
2.

Melakukan input Data Restitusi Rumah Sakit pada Aplikasi Keuangan
dan Anggaran(AKUA)
Adapun tugas yang diberikan yaitu melakukan input data yang akan dibayar.

Contohnya : membayar tagihan, membayar restitusi kesehatan. Input data ini
dilakukan setiap hari oleh karyawan bagian Keuangan PT PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung. Pegawai penanggung jawab yaitu Ibu Thio debbita
Pada Bagian Verifikasi Bidang Keuangan memberikan tanggung jawab kepada
penulis untuk melakukan input data yang akan di bayar.
Berikut merupakan tahap dalam melakukan input data yang akan di bayar:
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a) Pada tahap pertama penulis melakukan pengecekan berkas satu per satu di
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung yang sudah dikirim
oleh vendor-vendor tertentu.
b) Selanjutnya penulis melakukan Login pada Aplikasi Keuangan dan Anggaran
(AKUA). Menggunakan username dan password milik salah satu pegawai PT
PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
c) Masuk ke menu pembayaran lalu pilih restitusi data pengobatan.
d) Lalu berkas yang akan dibayar tersebut diinputkan

kedalam Aplikasi

Keuangan dan Anggaran (AKUA). Berkas tersebut terdiri dari :
1. Surat Pernyataan
2. Nomor Dokumen
e) Dan memasukkan nama manager keuangan dan nama bidang verifikasi.
f) Setelah semua data selesai diinputkan file akan otomatis ter-export dalam
bentuk PDF.
g) Sebelum berkas di serahkan kepada General Manager berkas tersebut harus
di print dan di tanda tangan oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu : admin
,release 1 ,release 2.
Contoh Gambar Nota Dinas Pengobatan dan Gambar Lembar Verifikasi
dapat di lihat pada Gambar 3.32 dan Gambar 3.33 .

Gambar 3. 32 Nota Dinas Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)

52

Gambar 3.33 Lembar Verifikasi Biaya Pengobatan
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
3.

Melakukan input Data pajak dari faktur pajak pada Aplikasi Airtax
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang
membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena
pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak
merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat
dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.(Resmi, 2017).
Pada bidang ini penulis ditugaskan untuk membantu Ibu Rosmilah dalam
pelaksana penginputan faktur pajak menggunakan aplikasi AIRTax, aplikasi
AIRTax sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginputkan pajak
yang berlaku. Uraian tugas – tugas yang di kerjakan penulis di bidang pajak, yaitu:
A.

Input Faktur Pajak menggunakan AIRTax
Faktur pajak merupakan bagian dari tanggungan pengusaha kena pajak yang

harus diserahkan kepada dinas perpajakan. Agar terjadi transparansi dalam bidang
perpajakan dan tidak terjadi penggelapan pajak.(Resmi, 2017). Penulis diberikan
faktur pajak untuk diinputkan ke AIRTAX, pada AIRTAX penulis menginputkan
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) lawan transaksi, nama lawan transaksi, nomor
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faktur, tanggal faktur, dan jumlah dpp pada faktur pajak. Gambar faktur pajak dan
AIRTax input pajak dapat di lihat pada Gambar 3.34 dan Gambar 3.35 .

Gambar 3.34 Faktur Pajak
Sumber Dokumen Pribadi (2019)

Gambar 3.35 AIRTax Input Faktur Pajak
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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4.

Melakukan scanning Data Investasi
Pada bidang pengarsipan terdapat dua jenis berkas yang harus di arsipkan,

yaitu berkas investasi. Adapun tugas pengarsipan yang diberikan yaitu scanning
data investasi pada bulan sebelumnya yang akan di simpan sebagai data dalam
bentuk softcopy . scaning data ini dilakukan setiap awal bulan oleh karyawan bagian
Keuangan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Pegawai
penanggung jawab yaitu Ibu Dwi Intan Nurhayati Pada Bagian Verifikasi Bidang
Keuangan memberikan tanggung jawab kepada penulis untuk melakukan scaning
data.
Adapun tahapan scanning data sebagai berikut:
A. Diberikan berkas investasi setiap bulannya oleh Ibu Dwi Intan Nurhayati
untuk di scan.
B.

Penulis memisahkan beberapa data yang akan di scan seperti:
a) Bukti kas
b) berita acara pembayaran
c) berita acara serah terima
d) kwitansi
e) lebar pertama surat perjanjian serah terima
Gambar scaning dapat dilihat Gambar 3.36.

Gambar 3.36 scanning dokumen
Sumber PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung (2019)
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Adapun kegiatan lain yang penulis ikuti seperti:
A. Penulis mengikuti senam bersama pada setiap hari jumat di lapangan kantor
PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dapat dilihat pada
Gambar 3.37.

Gambar 3.37 Kegiatan Senam Pagi
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
B. Penulis mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan di mushola Anhar
PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. dapat dilihat pada
Gambar 3.38.

Gambar 3.38 Kegiatan Pengajian Rutin
Sumber Dokumen Pribadi (2019)
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi oleh penulis pada PT PLN (persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung :
1. Penulis mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen yang dipinjam atau
terselip pada bagian pengarsipan pada bidang keuangan.
2. Sulitnya penulis memahami aturan pajak yang di kerjakan pada bidang
keuangan.
3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi penulis, maka penulis mengatasi
masalah tersebut dengan cara: Dari berbagai masalah yang ada kendala yang
dihadapi sehingga untuk melakukan beberapa penyelesaian diantaranya:
1.

Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana
karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat di
temukan kembali (Sedarmayanti, 2003). Pada saat kesulitan mencari berkas
yang

di

maksud,

sesuai

dengan

pengertian

diatas.

Menurut

Sedarmayanti,2003 ada 5 (lima) macam sistem penataan arsip yang dapat
dipakai yaitu:
a.

Sistem Abjad

Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan berkas yang umumnya
digunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai dengan Z
dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Dapat dilihat pada Gambar
3.39.
Persiapan penataan arsip berdasarkan Abjad
1. Faham peraturan pengindeks
2. Menyiapkan lembar tunjuk silang, bila perlu
3. Menyiapkan peralatan arsip
b. Sistem Masalah
Sistem masalah adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan
kegiatan-kegiatan

yang

berkenaan

dengan

masalah-masalah

yang

berhubungan dengan perusahaan yang menggunakan sistem ini. Dapat
dilihat pada Gambar 3.40.
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Persiapan penataan arsip berdasarkan masalah :
1. Menyusun daftar indeks
2. Menyiapkan kartu indeks
3. Menyiapkan peralatan arsip
c. Sistem Nomor
Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan
kelompok permasalahan yang kemudian masing- masing atau setiap masalah
diberi nomor tertentu. Dapat dilihat pada Gambar 3.41.
Persiapan penataan arsip berdasarkan nomor:
1. Menyusun pola klasifikasi arsip
2. Menyiapkan peralatan arsip
d. Sistem Tanggal/Urutan Waktu
Sistem tanggal adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan
tanggal, bulan dan tahun yang mana pada umumnya tanggal yang dijadikan
pedoman termaksud diperhatikan dari datangnya surat, (akan lebih baik bila
berpedoman pada cap datangnya surat). Dapat dilihat pada Gambar 3.42.
Persiapan penataan arsip berdasarkan tanggal:
1. Menentukan pembagian tanggal, bulan dan tahun
2. Menyiapkan peralatan arsip
e. Sistem wilayah/Daerah/Regional
Sistem wilayah adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan tempat
(lokasi), daerah atau wilayah tertentu. Dapat dilihat pada Gambar 3.43.
Persiapan Penataan berdasarkan wilayah. :
1. Menentukan pengelompokan daerah/wilayah
2. Menyiapkan peralatan arsip
Dari beberapa metode Sedarmayanti,2003 Tentang Tata Kearsipan dengan
mengguunakan metode modern , Penulis menggunakan sistem nomor dalam
pencarian berkas karena dengan tipe berkas yang ada sistem nomor dianggap
bisa diterapkan di PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
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2. Untuk memahami Aplikasi AirTax penulis menanyakan kepada pegawai
PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung bidang keuangan,
Tools apa saja yang digunakan di Aplikasi tersebut dan mempelajari sendiri
nama-nama tools yang ada di aplikasi AirTax.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) UNIT
INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG, Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh
penulis sebagai berikut :
1. Penulis dapat mengetahui konsep-konsep non-akademis, yaitu berupa etika
kerja, disiplin, kerjakeras, profesionalitas, dan lain-lain.
2. Penulis mendapat pengetahuan dan wawasan berupa kedisiplinan pada
dunia kerja,selalu memaksimalkan kemampuan kerja sebaik mungkin untuk
kemajuan perusahaan dan selalu menjaga nama baik perushaan bila sudah
memakai seragam pegawai dengan berperilaku sopan dan baik pada
masyarakat,tidak terlambat dan berpenampilan baik.
3. Penulis mendapatkan rasa percaya diri yang lebih pada saat bekerja
dikarenakan basic-basic skill yang diberikan oleh UTI sangat membantu
penulis dalam melakukan pekerjaan.

4.2

Saran
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kurang lebih 2 bulan di

PT PLN (Persero) DISTRIBUSI LAMPUNG, saran yang dapat disampaikan oleh
penulis sebagai berikut :
1. Mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dapat
membantu proses kerja yang ada di PT PLN (Persero) UNIT INDUK
DISTRIBUSI LAMPUNG. Maka dari itu penulis PT PLN (Persero) UNIT
INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

untuk terus dapat menerima

mahasiswa/i yang mengajukan Praktik Kerja Lapangan.
2. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, perseroan dapat menempatkan
praktikan sesuai dengan bidang yang ditekuni agar pekerjaan yang
ditugaskan dapat berjalan secara efektif.
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LAMPIRAN
1. Surat Tugas PKL
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2. Surat Jawaban Permohonan PKL
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3. Lembar Daftar Hadir PKL
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4. Lembar Catatan Harian PKL
1. Muhammad Rifki Zuliansyah
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2. Nadya Mazta Budiman
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3. Rani Safitri
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5. Lembar Formulir Penilaian PKL
1. Muhammad Rifki Zuliansyah
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6. Foto bersama Pembimbing PKL di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung

