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RINGKASAN LAPORAN PKL 

 

PKL merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap beberapa keahlian 

atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. 

Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan 

kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang 

dihadapi di perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) selama 2 bulan yaitu 

pada bulan Juli sampai September 2019. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini di tugaskan di divisi dengan bidang 

kerja yang berbeda. Divisi tersebut ialah bidang Aset merupakan bagian yang 

bertanggung jawab untuk menyimpan seluruh data asset berupa persewaan lahan 

tanah, data kontrak penyewaan dan pembelian tanah PT Kereta Api Indonesia, data 

arsip – arsip perusahaan, dan juga data asset yang lainnya. Dan juga di Divisi Jalan 

Rel Dan Jembatan yang bertanggung jawab untuk memantau laju nya kereta yang 

akan atau sedang melintas ditiap rel kereta api, bertanggung jawab untuk 

memaintance jalur kereta api, mengamankan jalur kereta api, memperbaiki jalur 

kereta api jikalau ada kerusakan, dan juga portal – portal pembatas untuk kelancaran 

jalannya kereta api. Dari uraian tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan PKL ini telah memenuhi harapan penulis dalam mengimplementasikan 

setiap ilmu yang penulis dapat pada saat kuliah yang diterapkan di dunia kerja, serta 

mampu dalam beradaptasi pada lingkungan atau dunia kerja dengan baik, hal ini 

diharapkan akan menjadi sebuah pengalaman yang berguna untuk kedepannya pada 

saat menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya. 

Kata Kunci : PKL, PT Kereta Api Indonesia, Divisi Aset, Divisi Jalan Dan Rel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

  Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada 

bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan 

tenaga kerja yang berkualitas, dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan 

diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya, 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang harus 

di tempuh oleh mahasiswa  untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan 

jenjang Strata 1 (S1), Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik, 

diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi  penghubung antara dunia 

industri dengan dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang 

dunia industri sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di 

dunia kerja. Sehubungan dengan itu maka pengetahuan yang telah di pelajari 

pada saat perkuliahan dapat di praktikan langsung pada perusahaan PT Kereta 

Api Indonesia (PERSERO) dengan kompetensi yang di miliki. Dalam hal ini 

maka mahaswiswa dapat memahami teori-teori yang telah di pelajari secara 

langsung pada perusahaan tersebut dengan baik.  

Alasan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan PT Kereta 

Api Indonesia (PERSERO) karena ingin merasakan dan mengetahui 

bagaimana bekerja di salah satu perusahaan milik negara, selain itu untuk 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

 

 

1.2.  Tujuan PKL 
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Adapun maksud dari praktek kerja lapangan adalah untuk memberikan 

pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan 

dalam perusahaan tersebut sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang 

telah di pelajari pada saat perkuliahan.  

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu : 

1. Sebagai salah satu Syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan S-

1. 

2. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

3. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

4. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

6. Mampu mengadakan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan secara teori dengan praktik kerja lapangan. 

7. Ingin mengetahui bagaimana cara PT Kereta Api bisa berkembang pesat 

seperti sekarang ini. 

8. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan dibangku kuliah 

pada perusahaan tersebut. 

 

1.3.  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Manfaat dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yaitu : 

a. Bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori 

yang di peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan oprasional 

lapangan kerja sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap 

profesional dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan 

pekerjaan yang sebenarnaya. 

3. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 
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b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara 

mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas 

dengan perusahaan. 

 

c. Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan. 

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 

3. Sebagai wadah kerjasama antara pemerintah dengan pendidikakan. 

 

1.4. Tempat PKL 

 Adapun tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini di PT 

Kereta Api Indonesia (PERSERO) yang beralamat Jl. Teuku Umar 

No.23,Pasir Gintung ,Kec.Tj.Karang Kota Bandar Lampung (35121) dapat 

dilihat pada Gambar 1.1. 
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Denah Lokasi Tempat Praktik Kerja Lapangan Gambar 1.1 

 

1.5.Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan 

yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 07 September 2019 

dengan waktu kerja, dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Hari Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 

Senin 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 17.00 WIB 

Selasa 07.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 17.00 WIB 

Rabu 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 17.00 WIB 

Kamis 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 17.00 WIB 

Jum’at 07.30 WIB 11.30 – 13.00 WIB 16.30 WIB 

Jadwal Kerja Pelaksanaan PKL Table 1.1 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1.  Sejarah Perusahaan 

Sekitar tahun1911, transmigrasi pulau Jawan yang didatangkan Hindia 

Belanda ke Lampung pada 1905 berhasil membangun perkebunan 

kaitsyuk,tembakau,kopi,karet,kelapa dalam, dan kelapa sawit. Gubernur Jendral 

Hindia Belanda di Batavia lalu menganggap sarana angku



 

 

 

 

tan hasil-hasil Bumi dari Sumatra Selatan ke Pulau Jawa jika terlalu 

mengandalkan pelayaran laut terlalu banyak memakan biaya dan waktu serta sulit 

memasuki pelabuhan di Palembang, Krui, dan Menggala. Maka diputuskan 

reduksi biaya transportasi dan waktu pengiriman hasil Bumi dengan membangun 

rel kereta api dari Palembang ke Tanjung Karang. Adapun rel Kereta Api pertama 

di pulau Sumatra di bangun di Aceh (1874), Sumatra Utara (1886), Sumatra 

Barang (1891), kemudian Sumatra Selatan (1911). Tahun 1911, pembangunan rel 

Kereta Api dimulai oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan mengerahkan 

ribuan orang di Palembang dan di Tanjung Karang. Rel Kereta Api antara Tanjung 

Karang dan Palembang banyak melintasi hutan, perkebunan karet, perkebunan 

sawit, dan rawa-rawa. Jalur Kereta Api ini berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa 

dimana rel Kereta Api dibangun melintasi perkampungan – perkampungan. 

Penyebabnya rel Kereta Api dipulau Jawa disiapkan untuk angkutan manusia, 

sedangkan rel Kereta Api ini disiapkan Belanda untuk mengangkut hasil bumi, 

hasil hutan, dan perkebunan dari negri jajahan di Sumatra. 

Divisi Regional IV Tanjung Karang (Divre IV TNK) adalah adalah divisi 

regional Kereta Api Indonesia dengan wilayah kerja Provinsi Lampung sampai 

dengan sebagian daerah Sumatra Selatan, di pimpin oleh Kepala Divisi Regional 

(KADIVRE) yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada direksi PT Kereta 

Api Indonesia. Sebelumnya Divisi Regional IV Tanjung Karang menggunakan 

nomenklatur sub Divisi Regional III, tanjung karang yang merupakan bagian dari 

Divisi Regional III Sumatra Selatan dan Lampung sejak tanggal 1 Mei 2016 

dengan rangka peningkatan kinerja (penyederhanaan hierarki organisasi). 

Manajemen PT Kereta Api Indonesia melakukan perubahan struktur organisasi 

yang sebelumnya Divre III Sumatra Selatan dan Lampung, sekarang Lampung 

memiliki divisi sendiri yaitu Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

 

2.1.1.  Visi dan Misi 

   Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PT Kereta Api Indonesia Persero 

(PT KAI Persero), Divre 4 Tanjung Karang menyediakan, mengatur, dan 

mengurusi jasa angkutan perkereta apian yang nyaman, tepat waktu, dan 

juga aman Divre 4 Tanjung Karang memiliki  rumusan visi dan misi. 
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2.1.2.  Visi 

   “Menjadi penyedia jasa Perkereta Apian terbaik yang focus pada 

pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan Stakeholders”. 

 

2.1.3.  Misi 

”Menyelenggarakan bisnis perkereta apian dan bisnis usaha penunjangnya 

melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan 

nilai tambah yang tinggi bagi Stakeholders dan kelestarian lingkungan 

berdasarkan empat pilar utama yaitu : Keselamatan, Ketepatan Waktu, 

Pelayanan, dan Kenyamanan”. 

 

 

2.1.4.  Logo PT  Kereta Api Indonesia Persero (PT KAI PERSERO) 

Logo PT  Kereta Api Indonesia Persero, dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero)  

2.1.5  Arti Logo 

- 3 Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI   

dalam mencapai Visi dan Misinya. 

- 2 Garis warna orange melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan 

Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. Anak 

panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki 

insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 

- 1 Garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang  

harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. (Inovasi 
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dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal 

yang paling kecil sehingga dapat melesat.) 

 

2.1.6 Budaya PT  Kereta Api Indonesia (Persero) 

 KERETA API INDONESIA (PERSERO) merupakan perusahaan 

transportasi yang memiliki budaya perusahaan dalam mengembangkan usaha pada 

pelayanan transportasi bagi masyarakat yang meliputi: 

Integritas 

Seluruh insan  PT  KERETA API INDONESIA (PERSERO) bertindak konsisten 

sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki 

pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika 

tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 

 

Profesional 

Seluruh insan PT  KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki kemampuan 

dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu 

menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 

 

Keselamatan 

Seluruh insan PT  KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki sifat tanpa 

kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses 

kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan 

dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. 

 

Inovasi 

Seluruh insan PT  KERETA API INDONESIA (PERSERO) selalu menumbuh 

kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan 

menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai 

tambah bagi stakeholder. 

 

Pelayanan Prima 
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Seluruh insan PT  KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan memberikan 

pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan 

sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur 

pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), 

Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab). 

Pengembangan perusahaan diarahkan untuk meningkatkan kinerja financial 

masing-masing bagian dengan menekankan pada usaha inti (core bussiness), yaitu 

jasa angkutan penumpang dan barang, usaha yang dilakukan untuk menjadikan 

kereta api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan cara meningkatkan 

efektivitas dan efisien perusahaan serta investasi yang selektif untuk mencapai 

tingkat keselamatan, pelayanan, dan keuangan perusahaan.  Sesuai dengan tujuan 

PT  Kereta Api (Persero) terus menerus berupaya secara bertahap meningkatkan 

kinerja pelayanan dan keuangannya yang akan dicapai dengan berbagi startegi 

pertumbuhan, antara lain peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisien serta 

investasi yang selektif. 

 

2.1.7 Tujuan Perusahaan 

Melaksanakan    dan    mendukung    kebijaksanaan    dan    program  

pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  khususnya di 

bidang  transportasi,  dengan  menyediakan  barang  dan  jasa  yang bermutu tinggi  

dan  berdaya  saing  kuat  untuk  dapat  melakukan  ekspansi  baik di pasar domestik 

maupun internasional di bidang perkeretaapian.  

Usaha  tersebut  meliputi  usaha  pengangkutan  orang  dan  barang dengan   kereta   

api,   kegiatan   perawatan dan pengusahaan   prasarana perkeretaapian,   

pengusahaan   bisnis   properti   secara   profesional,   serta pengusahaan  bisnis  

penunjang  prasarana  dan  sarana  kereta  api  secara efektif  untuk  kemanfaatan  

umum.  Wilayah  operasi  Perseroan  mencakup Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah 

kerja di Pulau Jawa dibagi berdasarkan Daerah  Operasi  (Daop),  sedangkan  

wilayah  kerja  di  Sumatera  dibagi berdasarkan Divisi Regional (Divre) 

 

2.2    Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 
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2.2.1   Bagan Struktur Organisasi Divisi Regional IV Tanjung Karang 

(Divisi Aset) 

  Bagan Struktur Organisasi Divisi Aset Divre IV Tanjung Karang 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Devisi Aset Gambar 2.2 

1. Susunan Organisasi PT  Kereta Api Indonesia ( Persero ) bagian divisi aset 

terdiri dari: 

a. EVP ( Executive Vice President ). 

b. Senior Manager Penjagaan Aset Dan Komersialisasi Non Akngkutan, 

membawahi: 

 

1) Asisten Manager penjagaan dan persertifikatan asset. 

  a) Staff penjagaan dan persertifikatan aset 

  b) Pengamanan aset bagian wilayah Srengsem dan 

  c) Pengamanan asset bagian wilayah T.Karang. 

2) Asisten Manager program dan evaluasi asset. 

  a) Outsorcing operator computer. 

3) Asisten Manager penertiban dan penanganan asset bermasalah. 
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  a) Staff penertiban dan penanganan asset bermasalah. 

4) Asisten Manager komersialisasi non railway. 

  a) Staff komersialisasi non railway bagian Batu Raja. 

  b) Staff komersialisasi non railway bagian Kota Bumi. 

  c) Staff komersialisasi non railway bagian Tanjung Karang. 

5) Asisten Manager komersialisasi railway. 

  a) Staff komersialisasi railway bagian Batu Raja. 

  b) Staff komersialisasi railway bagian Tanjung Karang. 

6) Supervisor Penjagaan asset Divre IV bagian T.Karang. 

a) Pelaksana juru gambar bagian T.Karang. 

7) Supervisor Penjagaan asset Divre IV bagian Belambangan Umpu. 

8) Supervisor Penjagaan asset Divre IV bagian Batu Raja. 

 a) pelaksana juru gambar bagian Batu Raja. 

9) Supervisor Penjagaan asset Divre IV bagian Peninjawan. 

10) Supervisor komersialisasi non angkutan kawasan Stasiun T.Karang. 

  

2.3     Kegiatan Umum Divisi Aset 

2.3.1   EVP (Executive Vice President ) memiliki tugas, : 

a. Memimpin Pelaksanaan tugas Perkereta Apian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan  tugas dan 

fungsi Divisi Regional IV T.Karang. 

c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang ada di Divisi 

Regional IV T.Karang yang menjadi tanggung jawabnya. 

d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi serta 

kerjasama antar PT Kereta Api Indonesia Persero. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh EVP pusat di bandung, 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 
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2.3.2 Senior Manager Penjagaan Aset Dan Komersialisasi Non 

Angkutan 

Senior Manager mempunyai tugas membantu kepala dalam 

perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan penyusunan program. Senior Manager mempunyai fungsi :  

a. Perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan 

program dan evaluasi program/kegiatan. 

b. Memanage semua pegawai yang dibawahinya sehingga berjalan 

dengan lancar. 

c. Bertanggung jawab atas semua yang Divisi aseet kerjakan kepada 

pimpinan divisi regional IV T.Karang. 

d. Pelaksanaan verifikasi dan pengoordinasian bahan penyusunan naskah 

dinas. 

e. Pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja 

aparatur. 

 

2.3.3    Asisten Manager Penjagaan Dan Persertifikatan Asset 

Mempunyai tugas melakukan penjagaan segala macan bentuk asset dan 

juga persertifikatan kontak. Rincian tugas Asisten Mabager penjagaan dan 

persertifikatan asset adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun strategi pelaksanaan, penjagaan, pencatatan, validasi, 

pembuatan mapping dan profil aset divisi regional IV T.Karang. 

b. Melaksanakan pensertifikatan aset non railway di divisi regional IV 

T.Karang. 

c. Membuat feedback atas pelaksanaan kegiatan penjagaan, pencatatan, 

validasi pembuatan mapping dan profil asset, penertiban serta 

persertifikatan asset non railway di divisi regional IV T.Karang. 

 

2.3.3.1 Staff penjagaan dan persertifikatan aset 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, penjagaan dan 

persertifikatan tiap aset. Tugas staff penjagaan dan persertifikatan aset adalah 

sebagai berikut : 



12 
 

  

 

a. Mendukung secara efektif dan membantu senior manager serta 

assistant manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi. 

b. Membuat sertifikat dari segala macam aset yang dimiliki oleh 

perusahaan serta melakukan penjagaan terhadap aset aset tersebut. 

2.3.3.2 Pengamanan aset bagian wilayah Srengsem 

Pengamanan aset bagian wilayah Srengsem mempunyai fungsi :  

a. Membantu melakukan pengamanan setiap aset yang dimiliki oleh 

perusahaan Divisi Regional IV Tanjung Karang, khusunya di wilayah 

Srengsem. 

a. Melakukan pelaporan kepada assistant manager jikalau ada kendala 

dalam hal persewaan atau dan lainnya. 

b. Melaksanakan pemantauan terhadap aset aset yang berada di wilayah 

Srengsem. 

2.3.3.3 Pengamanan asset bagian wilayah T.Karang 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamanan aset wilayah 

Tanjung Karang, pengamanan aset wilayah Tanjung Karang memiliki fungsi 

adalah sebagai berikut : 

a. Membantu melakukan pengamanan aset yang dimiliki oleh perusahaan 

Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

b. Melakukan pelaporan kepada Assistant Manager jikalau ada kendala 

dalam hal persewaan atau dan lainnya. 

c. Melaksanakan pemantauan terhadap aset aset yang berada di Tanjung 

Karang.  

 

2.3.4  Asisten Manager Program Dan Evaluasi Aset. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana aset, pembukuan 

dan perbendaharaan. Rincian tugas Asisten Manager Program Dan Evaluasi Asset 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program kerja anggaran penertiban, persertifikatan, 

penjagaan, pencatatan, validasi, pembuatan mapping dan profil aset di 

divisi regional IV T.Karang. 
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b. Melakukan evaluasi kerja penertiban, persertifikatan penjagaan, 

pencetakan, validasi, pembuatan mapping dan profil asset non railway 

di lintas non railway di divisi regional IV T.Karang. 

2.3.4.1 Outsorcing operator computer 

Mempunyai tugas pokok membantu pengkomputerisasian yang di 

perintahkan oleh Senior Manager, Assistant Manager dan juga Supervisor Rincian 

tugas Outsorcing operator computer adalah sebagai berikut : 

a. Membantu melancarkan pekerjaan yang berada di kantor. 

b. Melaksanakan perintah yang di minta oleh Senior Manager, Assistant 

Manager dan juga Supervisor. 

 

2.3.5  Asisten Manager Penertiban Dan Penanganan Aset Bermasalah. 

    Mempunyai tugas melakukan penertiban aset aset yang bermasalah, dan 

juga menangani orang orang yang bermasalah baik itu dalam pembayaran, 

pengukuran dan lain sebagainya. Rincian tugas Asisten Manager Penertiban Dan 

Penanganan Aset Bermasalah adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun strategi pelaksanaan penertiban aset non railway di divisi 

regional IV T.Karang. 

b. Melaksanakan penanganan permasalahan aset non railway di divisi 

regional IV T.Karang. 

c. Membuat feedback atas penanganan permasalahan aset non railway di 

divisi regional IV T.Karang. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.5.1 Staff penertiban dan penanganan asset bermasalah 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan penjagaan tiap 

aset dan juga membuat pelaporan kondisi lapangan. Rincian tugas Staff penertiban 

dan penanganan asset bermasalah adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengawasan penjagaan, pendapatan membuat 

pelaporan situasi dan kondisi dilapangan atas aset non railway yang 

meliputi tanah dan bangunan di Divisi Regional IV Tanjung Karang. 
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b. Melaksanakan pengawasan aset non railway dilintas non operasi di 

Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas pengusahaan aset non railway di Divisi 

Regional IV Tanjung Karang. 

d. Menjaga, memeriksa dan melaporkan daerah titik rawan bencana, 

sabotase dan factor eksternal lainnya pada wilayah pengawasannya di 

Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

 

2.3.6  Asisten Manager Komersialisasi Non Railway 

   Mempunyai tugas untuk segala pengolahan komersil di daerah rel 

kereta yang masih aktif atau di gunakan Asisten manager komersialisasi non 

railway mempunyai fungsi : 

a. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi 

kinerja pelaksanaan pengusahaan aset non railway untuk persewaan 

dan kerjasama operasi( KSO ), meliputi pengusahaan aset/lahan di luar 

stasiun, di luar ROW. Di sepanjang jakur kereta api yang masih aktif. 

2.3.6.1 Staff komersialisasi non railway bagian T.Karang 

   Mendukung secara efektif, efisien, dan membantu Senior Manager serta 

Assistant Manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi kinerja 

pengusahaan aset di wilayah Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

a. Membantu dan mendukung komersialisasi asset non railway bagian 

Tanjung Karang. 

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.6.2 Staff komersialisasi non railway bagian Baturaja 

   Mendukung secara efektif, efisien, dan membantu Senior Manager serta 

Assistant Manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi kinerja 

pengusahaan aset di wilayah Divisi Regional IV Baturaja. 

a. Membantu dan mendukung komersialisasi aset railway bagian 

Baturaja. 

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.6.3 Staff komersialisasi railway bagian Kota Bumi 

   Mendukung secara efektif, efisien, dan membantu Senior Manager serta 

Assistant Manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi kinerja 

pengusahaan aset di wilayah Divisi Regional IV Kota Bumi.  

a. Membantu dan mendukung komersialisasi aset railway bagian Kota Bumi. 

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.7  Asisten Manager Komersialisasi Railway 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan dan 

pelaksanaan aset railway. Rincian tugas Asisten Manager Komersialisasi Railway 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kerja 

pelaksanaan pengusahaan aset railway untuk persewaan dan kerjasama 

operasi (KSO), mencakup aset stasiun dan sarana, pengusahaan aset 

railway Right Of Way (ROW) disepanjang jalur kereta api yang masih 

aktif. 

2.3.7.1 Staff komersialisasi railway bagian T.Karang 

   Mendukung secara efektif, efisien, dan membantu Senior Manager serta 

Assistant Manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi kinerja 

pengusahaan aset di wilayah Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

a. Membantu dan mendukung komersialisasi aset railway bagian Tanjung 

Karang. 

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.7.2 Staff komersialisasi railway bagian Baturaja 

Mendukung secara efektif, efisien, dan membantu Senior Manager serta 

Assistant Manager dalam kegiatan penyusunan program dan evaluasi kinerja 

pengusahaan aset di wilayah Divisi Regional IV Tanjung Karang khusunya bagian 

Batu Raja. 

a. Membantu dan mendukung komersialisasi aset railway bagian Batu 

Raja. 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.8  Supervisor Penjagaan Aset Divre IV Tanjung Karang 

  Melaksanakan pengawasan dan juga penjagaan situasi dan kondisi di divisi 

regional IV T.Karang .Rincian tugas Supervisor Penjagaan Aset Divre IV 

T.Karang adalah sebagai berikut : 

 

a. Melaksanakan pengawasan, penjagaan, pendapatan, membuat laporan 

situasi dan kondisi di lapangan atas aset non railway yang meliputi 

tanah dan bangunan di divre IV Tanjung Karang. 

b. Melaksanakan pengawasan aset non railway prasarana di lintas non 

operasi di divre IV T.Karang. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas pengusahaan aset non railway di divre 

IV T.Karang. 

d. Menjaga memeriksa dan melaporkan daerah titik rawan bencana, 

sabotase, dan factor eksternal lainnya pada wilayah pengawasannya di 

divre IV T.Karang. 

2.3.8.1 Pelaksana juru gambar bagian T.Karang 

Mempunyai tugas pokok membuat gambar dari tiap tiap aset yang sudah 

dan akan disewakan dibagian Divisi Regional IV Tanjung Karang. 

a. Melakukan mapping gambar. 

b. Melakukan pengukuran lahan sewa. 

c. Membantu melancarkan persewaan aset. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.9  Supervisor Penjagaan Aset Divre IV Bagian Blambangan Umpu 

  Melaksanakan pengawasan dan juga penjagaan situasi dan kondisi 

di divisi regional IV dibagian daerah Blambangan Umpu .Rincian tugas Supervisor 

Penjagaan Aset Divre IV Blambangan Umpu adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengawasan, penjagaan, pendapatan, membuat laporan 

situasi dan kondisi di lapangan atas aset non railway yang meliputi 

tanah dan bangunan di Divre IV bagian daerah Blambangan Umpu. 
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b. Melaksanakan pengawasan aset non railway prasarana di lintas non 

operasi di Divre IV bagian Blambangan Umpu. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas pengusahaan aset non railway di Divre 

IV bagian Blambangan Umpu. 

d. Menjaga memeriksa dan melaporkan daerah titik rawan bencana, 

sabotase, dan factor eksternal lainnya pada wilayah pengawasannya di 

Divre IV bagian Blambangan Umpu. 

 

2.3.10  Supervisor Penjagaan asset Divre.IV bagian Batu Raja 

   Melaksanakan pengawasan dan juga penjagaan situasi dan kondisi di divisi 

regional IV dibagian daerah Blambangan Umpu .Rincian tugas Supervisor 

Penjagaan Aset Divre IV bagian Batu Raja adalah sebagai berikut :  

 

a. Melaksanakan pengawasan, penjagaan, pendapatan, membuat laporan 

situasi dan kondisi di lapangan atas aset non railway yang meliputi 

tanah dan bangunan di Divre IV bagian daerah Batu Raja. 

b. Melaksanakan pengawasan aset non railway prasarana di lintas non 

operasi di Divre IV bagian Batu Raja. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas pengusahaan aset non railway di Divre 

IV bagian Batu Raja. 

d. Menjaga memeriksa dan melaporkan daerah titik rawan bencana, 

sabotase, dan factor eksternal lainnya pada wilayah pengawasannya di 

Divre IV bagian Batu Raja. 

2.3.10.1 Pelaksana juru gambar bagian Batu Raja 

Mempunyai tugas pokok membuat gambar dari tiap tiap aset yang sudah 

dan akan disewakan dibagian Divisi Regional IV Batu Raja. 

e. Melakukan mapping gambar. 

f. Melakukan pengukuran lahan sewa. 

g. Membantu melancarkan persewaan aset. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.11 Supervisor Penjagaan Asset Divre IV bagian Peninjawan 
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Melaksanakan pengawasan dan juga penjagaan situasi dan kondisi di 

divisi regional IV dibagian daerah Blambangan Umpu .Rincian tugas Supervisor 

Penjagaan Aset Divre IV bagian Peninjawan adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengawasan, penjagaan, pendapatan, membuat laporan 

situasi dan kondisi di lapangan atas aset non railway yang meliputi 

tanah dan bangunan di Divre IV bagian daerah Peninjawan. 

b. Melaksanakan pengawasan aset non railway prasarana di lintas non 

operasi di Divre IV bagian Peninjawan. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas pengusahaan aset non railway di Divre 

IV bagian Peninjawan. 

d. Menjaga memeriksa dan melaporkan daerah titik rawan bencana, 

sabotase, dan factor eksternal lainnya pada wilayah pengawasannya di 

Divre IV bagian Batu Raja. 

2.3.12 Supervisor komersialisasi non angkutan kawasan Stasiun T Karang 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan atas kontrak kontrak 

yang telah disetujui oleh penyewa dan PT KAI  : 

a. Melaksanakan pemantauan atas kontrak – kontrak yang telah habis 

masa kontraknya. 

b. Melaksanakan pengawasan implementasi tariff sesuai dengan surat 

keputusan direksi yang berlaku. 

c. Melaksanakan koordinasi dengan kepala UPT Stasiun setempat 

berkenaan dengan Aset – Aset yang diusahakan. 

   

2.4    Bagan Struktur Organisasi Divisi Regional IV Tanjung Karang 

(Divisi Jalan Rel dan Jembatan) 

  Bagan Struktur Organisasi Divisi Jalan Rel dan Jembatan Divre IV 

Tanjung Karang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Struktur Organisasi Divisi Jalan Rel dan Jembatan Gambar 2.3 

 

 

1. Sususan Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) bagian Divisi 

Jalan Rel dan Jembatan terdiri dari : 

a. EVP (Executive Vice President) 

b. Senior Manager, Membawahi :  

c. Junior Manager Program, Membawahi : 

1. Staff Junior Manager Program 

2. Staff Junior Manager Program 

d. Junior Manager Konstruksi, Membawahi : 

1. Staff Junior Manager Konstruksi 

2. Staff Junior Manager Konstruksi 

e. Junior Manager Fasilitas, Membawahi : 

1. Staff Junior Manager Fasilitas 

2. Staff Junior Manager Fasilitas 

 

2.5 Kegiatan Umum Divisi Jalan Rel dan Jembatan 

2.5.1     EVP (Executive Vice President ) memiliki tugas, : 

a. Memimpin Pelaksanaan tugas Perkereta Apian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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b. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan  tugas dan 

fungsi Divisi Regional IV T.Karang. 

c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang ada di Divisi 

Regional IV T.Karang yang menjadi tanggung jawabnya. 

d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi serta 

kerjasama antar PTKereta Api Indonesia Persero. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh EVP pusat di bandung, 

sesuai bidang tugas dan fungsinya 

 

2.5.2 Senior Manager Jalan Rel dan Jembatan 

Senior manager mempunyai tugas merumuskan, menyusun dan 

melaksanakan program pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan 

jembatan, serta mengevaluasi kinerja pemeliharaan dan pengoperasian 

fasilitas sarana jalan rel dan jembatan di seluruh wilayah Daerah Operasi. 

 

2.5.1 Junior Manager Program 

Junior Manager Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pengendalian program anggaran serta evaluasi kinerja pemeliharaan jalan 

rel, sepur simpang dan jembatan 

. 

2.5.1.1 Staff Junior Manager Program 

Staff Junior Manager Program mempunyai tugas mendukung kinerja Junior 

manager program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Junior 

Manager Program. 

 

2.5.2 Junior Manager Konstruksi 

Junior Manager Konstruksi mempunyai tugas malaksanakan penyusunan 

perencanaan terknik pemeliharaan dan kelayakan jalan rel, sepur simpang 

dan jembatan. 

 

2.5.2.1 Staff Junior Manager Konstruksi 
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Staff Junior Manager Konstruksi mempunyai tugas mendukung kinerja 

Junior manager konstruksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

Junior Manager konstruksi. 

 

2.5.3 Junior Manager Fasilitas 

Junior Manager Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 

perencanaan, perawatan dan pengoperasian mesin berat dan ringan fasilitas 

sarana pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan serta 

mengevaluasi pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 

 

2.5.3.1 Staff Junior Manager Fasilitas 

Staff Junior Manager Fasilitas mempunyai tugas mendukung kinerja Junior 

manager fasilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Junior 

Manager Fasilitas. 



 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL : DHODY SAHPUTRA, NPM 16312083 

3.1.1  Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari pembimbing PKL di perusahaan, sebelum 

penulis ditugaskan di masing-masing bidang penulis ditempatkan dibagian JJ 

(Jalan Rel dan Jembatan) dengan Bapak Prihantoro selaku staff junior manager 

fasilitas.  

 

Bagian Jalan Rel dan Jembatan adalah bagian yang bertanggung jawab 

dalam mengelola maupun memelihara jalan rel dan jembatan, tidak hanya itu pada 

bagian Jalan Rel dan Jembatan juga sangat berperan penting dalam kelancaran 

perjalanan kereta api yang berlalu lalang setiap harinya. 

3.1.2  Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan selama melakukan PKL pada bagian JJ (Jalan Rel dan Jembatan) adalah  

 

1. Konfigurasi Template Go Maintenance 

a. Konfigurasi template Go Maintenance merupakan kegiatan penginputan 

jenis-jenis komponen yang ada pada jalan rel dan jembatan.Tahap 

konfigurasi ini sangat penting karena ini awal mula sebelum 

dilakukannya penginputan jumlah dari beberapa jenis komponen yang 

akan diinputkan, Go Maintenance adalah sebuah aplikasi berbasis 

desktop yang berguna untuk menyimpan data berupa inputan seperti 

jenis-jenis rel dan baut sambung. Aplikasi Go Maintenance juga dapat 

menyimpan data kerusakan pada jalan rel maupun jembatan,Tampilan 

aplikasi Go Maintenance dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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  Gambar 3.1 Konfigurasi Template Go Maintenance. 

 

 

Gambar 3.2 Konfigurasi Go-Maintance 
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b. Menginstal sistem operasi windows 10, penginstalan ini dilakukan karena 

komputer tidak merespon perintah yang kita berikan dan kinerja 

komputer yang telah melemah atau lambat. Selain dapat mengembalikan 

performa komputer seperti semula, penginstalan sistem operasi windows 

dapat menghilangkan virus yang terdapat pada partisi / drive C, karena 

proses penginstalan mengharuskan isi dari partisi C dihapus guna 

melancarkan proses penginstalan sistem operasi windows tersebut dan 

data maupun virus yang terdapat pada partisi C hilang. Agar data penting 

yang terdapat di partisi C tidak hilang(seperti dokumen word, excel dan 

power point) maka sebelum dilakukannya proses penginstalan, kita harus 

mengamakan/backup data tersebut ke flashdisk ataupun harddisk 

eksternal. Penginstalan windows 10 dapat dilihat pada gambar 3.3.  

 

 

Gambar 3.3 Penginstalan Sistem Operasi Windows. 
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c. Membuat Power point data kerusakan pada jalan rel dan jembatan, 

kegiatan ini dilakukan agar mengetahui bagian pada jalan rel dan dimana 

lokasi yang terjadi kerusakan. Contoh slide power point dapat dilihat pada 

gambar 3.4 dan 3.5. 

 

Gambar 3.4 Contoh power point kerusakan jalan rel. 

 

 

Gambar 3.5 Contoh power point kerusakan jalan rel. 
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

1. Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, saat menggunakan aplikasi Go 

Maintenace, jadi aplikasi Go Maintenance adalah aplikasi yang digunakan 

untuk menginput jenis-jenis rel, baut dan bantalan rel secara online. Aplikasi 

ini dapat digunakan dikomputer maupun laptop, selama perangkat yang kita 

gunakan mendapatkan koneksi internet. Pada kasus ini saya menggunakan 

laptop yang tersedia di kantor untuk menggunakan aplikasi Go Maintenance 

tersebut, kendala muncul saat melakukan proses menyimpan data inputan 

tersebut yang disebabkan karena sering terputusnya koneksi antara perangkat 

laptop dengan signal WiFi di kantor. 

 

2. Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, printer salah satu karyawan mengalami 

permasalahan, yaitu printer tidak mau mencetak dokumen yang diperintahkan 

dan dakumen tersebut harus segera di cetak untuk diberikan kepada atasan. 

Masalah ini dapat menghambat kinerja dari karyawan tersebut.  

 

 

3. Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, pada saat selesai menginstall sistem 

operasi windows, komputer yang digunakan merupakan komputer rakitan 

bukan komputer build up. Jadi driver setiap kompenenya berbeda dan harus 

kita cari dan install secara manual. 

 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, penulis menyarankan untuk 

menggunakan usb WiFi yang mempunyai antena, agar signal WiFi kantor dapat 

diterima dengan baik oleh perangkat yang sedang digunakan. Usb WiFi dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 USB Wifi 

 

2.  Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, penulis menyarankan untuk 

menggunakan printer dari rekan karyawan lain yang sedang tidak terpakai, dengan 

cara sharing printer. Sharing printer merupakan penggunaan sebuah printer yang 

dapat digunakan oleh beberapa komputer bersama-sama dalam satu jaringan LAN 

maupun Wifi. Langkah-langkah sharing printer sebagai berikut : 

● Buka Devices and Printers dari Start Menu 

● Klik kanan pada Printer yang akan di sharing dan pilih Printer 

Properties 

● Maka akan tampil jendela properties dari printer 

● Kemudian klik tab Sharing dan aktifkan centang pada bagian 

“Share this printer” 

● klik Apply dan Ok untuk menyimpan pengaturan tersebut 

Cara menghubungkan printer yang telah di “sharing” dikomputer lain : 

● buka My Computer atau File Exlorer dari Start Menu bisa juga dengan 

menekan logo” windows + E” secara bersamaan kemudian pilih “Network” 

di sebelah kiri bawah. 

● Cari nama komputer yang terhubung dengan printer, buka dengan cara klik 

2 kali pada nama komputer tersebut. 
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● Maka akan tampil printer yang sudah di “share” tadi, klik kanan dan pilih 

“Connect”, komputer akan otomatis memasang driver printer tersebut. 

 

● Selesai. 

 

3. Pada divisi Jalan Rel dan Jembatan, penulis menyarankan untuk 

menggunakan tools Driver Pack Solution, Driver Pack Solution adalah sebuah 

software yang dapat memindai dan memasang driver yang kompatibel dengan 

perangkat keras yang kita gunakan. Jadi dengan menggunakan Driver Pack 

Solution ini kita tidak perlu lagi mencari driver yang kompatibel dengan perangkat 

kita di internet. 

 

Gambar 3.7 Antar Muka Driver Pack Solution 
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3.2 PELAKSANAAN PKL : MUHAMMAD RIDHO AL – FAZRI , NPM 

16312081  

3.2.1 Bidang Kerja 

   Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT KAI 

Divisi Regional IV Tanjung Karang penulis di tugaskan untuk membantu di bagian 

divisi Aset di bawah bimbingan Bapak Basri. Selaku Asisten Manajer. Divisi Aset 

adalah bagian yang bertugas untuk menangani pengusahaan asset non railways 

daerah tanjung karang sampai baturaja. 

 

3.2.2  Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan PKL di PT Kereta Api 

Indonesia Persero (PT KAI) Provinsi Lampung di bagian Aset penulis 

diamanahkan sebagai berikut : 

1.  Melakukan Sosialisasi untuk kesepakatan sewa kontrak. 

2.  Memindai beberapa berkas kontrak yang di setujui.  

3.  Mengarsipkan data kontrak yang telah selesai. 

4.  Mengedit dan Mencetak Data Kontrak. 

5. Melakukan Penginputan Data Penagihan Kontrak. 

6. Mencetak Pasal – Pasal yang tertera pada Kontrak. 

7. Membantu mengganti sparepart pada komputer kantor. 

 

1. Melakukan Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu proses yang sistemtis dan teratur dalam menentukan nilai 

suatu tarif, terhadap masyarakat yang memiliki tanah di daerah dekat rel kereta api, 

di lakukan selama 3 hari berturut turut, 2 hari umtuk membagikan undangan 

sosialisasi kepada masyarakat, jika undangan sudah di bagikan dan di terima 

masyarakat maka hari selanjutnya kami melakukan sosialisasi di tempat yang telah 

tercantum di undangan..dapat dilihat pada Gambar 3.8.    
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Gambar 3.8Kegiatan Sosialisasi 

 

2. Memindai Beberapa Berkas. 

 

Kegiatan menscan berkas ini di lakukan guna mengarsipkan data yang ada, 

menscan juga dapat dijadikan sebagai arsip untuk kantor khusunya di bagian divisi 

asset. Contoh – contoh berkas yang discan antara lain yaitu : Data denah lokasi 

mapping tempat persewaan lahan, Data biodata dari masing – masing pihak 

penyewa seperti KTP, KK, PBB dll, menscan semua tanda tangan dari pihak divisi 

regional IV dan juga pihak penyewa, dan juga menscan pengeluaran pengeluaran 

divisi asset seperti pembuatan kontrak, pemfotokopian kontrak dll 
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Gambar 3.9 Scan Berkas 

 

3. Mengarsipkan Data Kontrak. 

 

Kegiatan mengarsipkan data kontrak dilakukan sebagai asset untuk pihak 

PTKereta Api Indonesia jikalau pihak penyewa ingin melakukan complain dan 

tuntutan pihak PTKereta Api Indonesia memiliki arsipnya sebagai barang bukti 

Kontrak. 
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Gambar 3.10 Data Kontrak 

 

 

4. Mengedit Dan Mencetak Data Kontrak. 

Kegiatan mengedit dan mencetak data kontrak dilakukan untuk melakukan 

perbaikan jika ada kesalahan dalam pembuatan buku kontrak seperti kesalahan 

nama, kesalahan nama daerah persewaan, kesalahan data mapping, dan kesalahan 

lain – lainnya. 

 

5. Melakukan Penginputan Data Penagihan Persewaan Kontrak. 

Kontak – kontrak yang sudah jatuh tempo tanggal persewaannya akan di tagih oleh 

pihak keuangan dan penagihan di bagian divisi asset, jika sudah dilakukan 

penagihan maka data – data masyarakat yang sudah membayar akan diinputkan 
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kedalam computer di bagian penagihan guna untuk arsip – arsip masyarakat yang 

sudah membayar persewaan agar tidak ada kesalahan dalam penagihan. 

 

Gambar 3.11 Data Penagihan Aset 

 

6. Melakukan Pencetakan Pasal Yang Tertera Di Kontrak. 

Pasal – pasal yang ada di data kontrak harus dilampirkan dalam buku kontrak 

sebagai barang bukti bahwa persewaan yang dilakukan oleh pihka penyewa dan 

pihak PTKereta Api Indonesia sesuai dengan humum – hukum yang ada di Negara 

Indonesia, jika semisalnya ada masalah dalam pembuatan kontrak dan pembayaran 

sewa bisa diselesaikan melewati ranah hukum. 

 

 

 



34 
 

  

 

7. Melakukan pengecekan sparepart pada komputer kantor yang bermasalah. 

Di divisi asset mempunyai banyak komputer komputer untuk melancarkan 

kegiatan pekerjaan, dan jika ada komputer yang sudah usang dan tidak lancar lagi 

dalam melakukan pekerjaan pihak divisi asset akan melakukan pengajuan 

komputer baru untuk dibeli. 

 

 

Gambar 3.12 RAM ( Random Acces Memory ) 

 

 

Gambar 3.13 Kondisi Sparepart Komputer Kantor 
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT Kereta Api Indonesia (PTKAI Persero) Provinsi Lampung sebagai 

berikut: 

1. Pada divisi asset, sering terjadi kehilangan berkas-berkas data kontrak pada 

saat ditanya oleh atasan dan ingin digunakan. Karena sering nya kehilangan data 

berkas tersebut seringkali kami kerepotan dalam mencari data berkas kontrak yang 

diinginkan. 

 

2. Saat ingin melakukan pengarsipan berkas data kontrak sewa lahan, 

seringkali kami membongkar rak rak berkas tersebut dicari dan diarsip untuk 

dilaporkan kepada EVP PT Kereta Api Indonesia Persero. 

 

3. Saat sedang melakukan sosialisasi, banyak sekali warga – warga yang tidak 

setuju akan adanya penyewaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT Kereta Api 

Indonesia (PERSERO). Alasan mereka menolak akan adanya sewa lahan karena 

pekerjaan mereka yang rata-rata seorang pekerja serabutan.  

 

4. Pada saat melakukan perbaikan dan pengecekan PC menurut saya space 

ruangan untuk melakukan pengecekan ini teramat sempit jadi melakukan 

pengecekan sangat tidak efisien, dan juga dalam ruangan divisi asset sangat 

minumim orang – orang yang mengetahui tentang hal PC, jadi penulis di bantu 

teman PKL dan orang orang di divisi IT lainnya. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Penulis menyarankan agar berkas-berkas tersebut di backup menggunakan 

aplikasi Microsoft excel maupun word sesuai nomor sewa, nama penyewa, daerah 

sewa lahan, lama sewa, dan juga biaya sewa untuk memudahkan karyawan dalam 

melakukan pencarian dengan cepat seketika berkas – berkas  tersebut dibutuhkan, 

penulis menyarankan untuk membuat data khusu pembackupan setiap pembuatan 

berkas penyewaan, dengan mnenggunakan Microsoft excel agar berkas masuk 

yang sudah di terima dapat terarsip secara terkomputerisasi guna memudahkan 

pencarian data pada saat di butuhkan, atau penambahan filling berkas untuk 
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mengarsipkan berkas berkas pekerjaan pegawai selain itu tujuanya agar tertatanya 

segala bentuk berkas atau dokumen pegawai.  

Menurut The Liang Gie (2000:188) arsip adalah suatu kumpulan warkat yang di 

simpan secara sistematis karna mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali di 

perlukan dapat secara tepat di gunakan kembali. Serta fungsi arsip menurut 

pendapat suraja (2006:37) tujuan penyimpanan arsip adalah sebagai pusat ingatan 

dan informasi jika berkas di perlukan sebagai keterangan, memberi daata kepada 

pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada 

masa lampau, memberikan keterangan vital, sesuai ketentuan perundang-

undangan. Menurut Sugiono dan Wahyono (2005:137) sistem elektronik pada 

dasrnya memiliki konsep yang sama, jika pada kearsipan memiliki filling kabinet 

yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh perusahaan, maka sistem kearsipan memiliki kabinet virtual yang di 

dalalmnya berisi map virtual atau folder. Selanjutnya di dalam folder akan berisi 

lembaran-lembaran arsip yang telah di konversi ke dalam bentuk file gambar 

(*.bmp, jpg, dll) atau dokumen (*.doc, txt, dll). 

 

2. Penulis menyarankan agar saat melakukan penyimpanan arsip, untuk disimpan 

sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggalnya agar lebih memudahkan saat ingin 

melakukan pelaporan kepada Excecutive Vice President  PT Kereta Api Indonesia. 

 

3. Saat melakukan sosialisasi menurut rekan rekan kerja yang ada di divisi asset 

cara untuk menahan amarah dan protes warga ialah menjelaskan secara detail apa 

fungsi dari penyewaan lahan, dan juga keuntungan bagi masyarakat – masyarakat 

setempat. Contoh nya jika warga melakukan penyewaan lahan jikalau ada insiden 

yang tidak diinginkan seperti kereta terbalik, maka pihak PT Kereta Api Indonesia 

(PERSERO) akan bertanggung jawab melakukan ganti rugi.  

-  Menurut Novaco (2000) Ketika marah terjadi, tubuh langsung mengalami 

serangkaian reaksi yang melibatkan hormone, system saraf dan otot. Tubuh 

melepaskan adrenalin yang membuat nafas sesak, kulit memerah, otot tegang, 

rahang mengencang, termasuk perut , bahu dan tangan. Seseorang dikatakan 

berhenti marah ketika ciri-ciri ini sudah tidak muncul. Ada beberapa cara meredam 
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emosi dengan cara yaitu Menenangkan Diri Jika dilihat dari perspektof 

manajemen marah, marah dapat dikatakan sebagai siklus agresi yang mana terdiri 

dari eskalasi, eksplosi, serta pasca eksplosi. Oleh sebab itu, saat anda merasa emosi 

atau marah maka cobalah untuk menenangkan diri agar siklus agresi yang anda 

miliki tidak berantakan. Dengan mencoba berpikiran tenang, maka anda bisa 

mencoba untuk berpikir logis serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah yang ada. Untuk menenangkan diri, anda bisa melakuka beberapa cara 

seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung mundur perlahan untuk 

menurunkan emosi perlahan, serta cobalah untuk mengalihkan perhatian, 

menggunakan humor Memang bercanda disaat yang salah hanya akan memicu 

berbagai permasalahan semakin menjadi-jadi. Namun tahukah anda bahwa Humor 

ringan dapat membantu mengatasi ketegangan. Jangan gunakan sarkasme karena 

bagaimanapun bisa melukai perasaan orang lain dan membuat hal-hal buruk terjadi 

dan justru menjadikan permasalahan baru menjadi muncul kembali. Gunakan 

humor seperlunya dan juga semampu anda untuk mengatasi amarah. Dan juga 

menahan emosi, emosi yang diluapkan tak melulu bagus atau baik. Tidak ada 

salahnya anda untuk belajar mengenai emosi marah. Menurut Goleman, emosi 

marah meurpakan sebuah kemampuan dalam mengenali perasaan marah sehingga 

saat perasaan marah tersebut datang, maka seseorang tidak akan dikuasai oleh 

emosi atau amarah yang ada  (Novaco, 2000). 

 

2. Dan juga pada space pengecekan dan penggantian sparepart komputer saya 

memohon agar untuk di perluas kembali guna untuk mempercepat perakitan 

pc dan juga di mohonkan agar di divisi setempat minimalnya diletakan satu 

orang dari divisi IT untuk melakukan trouble – trouble yang sering terjadi sehari 

hari. Karena jika terjadi trouble seringkali pihak divisi IT sedang melakukan 

pekerjaan di luar kantor sehingga kami harus menunggu pihak IT sampai 

kantor terlebih dahulu. 

 

 

 

3.3  PELAKSANAAN PKL : AZZIN MAHARIL ( NPM 16312042 ) 
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3.3.1 Bidang Kerja 

   Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT KAI 

Divisi Regional IV Tanjung Karang penulis di tugaskan untuk membantu di bagian 

divisi Aset di bawah bimbingan Bapak Basri. Selaku Asisten Manajer. Divisi Aset 

adalah bagian yang bertugas untuk menangani pengusahaan asset non railways 

daerah tanjung karang sampai baturaja. 

 

3.3.2  Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan PKL di PT Kereta Api 

Indonesia Persero (PT KAI) Provinsi Lampung di bagian Aset penulis 

diamanahkan adalah sebagai berikut : 

1.  Melakukan Sosialisasi untuk kesepakatan sewa kontrak. 

2.  Melakukan kesepakatan kontrak sewa lahan dengan warga.  

3.  Mengetik berkas kontrak yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. 

4.  Memilah kontrak yang akan di bagikan di daerah tertentu. 

5. Membantu pengecekan sparepart komputer kantor. 

 

1. Melakukan Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu proses yang sistemtis dan teratur dalam menentukan nilai 

suatu tarif, terhadap masyarakat yang memiliki tanah di daerah dekat rel kereta api, 

di lakukan selama 3 hari berturut turut, 2 hari umtuk membagikan undangan 

sosialisasi kepada masyarakat, jika undangan sudah di bagikan dan di terima 

masyarakat maka hari selanjutnya kami melakukan sosialisasi di tempat yang telah 

tercantum di undangan.  
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Gambar 3.14 Suasana Sosialisasi 

 

2.  Melakukan Kesepakatan Kontrak dengan warga 

Penulis melakukan kesepakatan dengan warga (Taken Kontrak), Kontrak tersebut 

adalah suatu berkas laporan yang berisi kesepakatan antara pihak KAI dengan 

Warga. Laporan tersebut mencangkup tentang Harga sewa, Masa waktu sewa, yang 

harus di tanda tangani. Laporan Kontrak, dapat dilihat pada Gambar 3.15 
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Gambar 3.15 Kesepakatan Kontrak 

 

3. Mengetik Berkas Kontrak Yang Telah Di Setujui  

Penulis mengetikan kontrak yang telah di setejui oleh penyewa lahan, yang berisi 

nama penyewa, harga sewa, lama sewa, nomor sewa, dapat di lihat di Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Penginputan Kontrak 

 

4. Memilah Kontrak yang akan di bagikan di daerah tertentu 

Memilah kontrak adalah kegitan yang di lakukan untuk membedakan atau 

memisahkan kontrak yang telah di sepakati oleh penyewa dengan pihak kereta api, 

contoh nya kontrak persewaan lahan, tanah yang ada di daerah pertanggung 
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jawaban daerah BATU RAJA yang di pegang oleh Supervisor Aset Non Railway 

Batu Raja.Dapat di lihat di gambar 3.17 

 

 

 

Gambar 3.17 Berkas Kontrak yang telah di input 

 

5. Membantu pengecekan sparepart komputer kantor. 

Di divisi asset mempunyai banyak computer computer untuk melancarkan kegiatan 

pekerjaan, dan jika ada computer yang sudah usang dan tidak lancar lagi dalam 

melakukan pekerjaan pihak divisi asset akan melakukan pengajuan computer baru 

untuk dibeli dapat dilihat di gambar 3.18 
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Gambar 3.18 RAM ( Random Acces Memory ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Lanjutan ( RAM ) 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi. 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT Kereta Api Indonesia (PTKAI Persero) Provinsi Lampung sebagai 

berikut: 

1. Pada divisi asset, sering terjadi kehilangan berkas berkas data kontrak pada saat 

ditanya oleh atasan dan ingin digunakan. Karena sering nya kehilangan data berkas 

tersebut seringkali kami kerepotan dalam mencari data berkas kontrak yang 

diinginkan. 

2. Saat ingin melakukan pengarsipan berkas data kontrak sewa lahan, seringkali 

kami membongkar rak-rak berkas tersebut untuk dicari dan diarsip untuk 

dilaporkan kepada EVP PT Kereta Api Indonesia Persero. 

3. Saat sedang melakukan sosialisasi, banyak sekali warga – warga yang tidak 

setuju akan adanya penyewaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT Kereta Api 

Indonesia (PERSERO). Alasan mereka menolak akan adanya sewa lahan karena 

pekerjaan mereka yang rata rata seorang pekerja serabutan. 

4. Pada saat melakukan perbaikan dan pengecekan PC menurut saya space untuk 

melakukan pengecekan ini teramat sempit jadi melakukan pengecekan sangat tidak 
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efisien, dan juga dalam ruangan divisi asset sangat minumim orang – orang yang 

mengetahui tentang hal PC, jadi saya di bantu teman PKL dan orang orang di divisi 

IT lainnya. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Penulis menyarankan agar berkas-berkas tersebut di backup sesuai nomor sewa, 

nama penyewa, daerah sewa lahan, lama sewa, dan juga biaya sewa untuk 

memudahkan karyawan dalam melakukan pencarian dengan cepat seketika berkas-

berka  tersebut dibutuhkan, penulis menyarankan untuk membuat data khusu 

pembackupan setiap pembuatan berkas penyewaan, dengan mnenggunakan 

Microsoft excel agar berkas masuk yang sudah di terima dapat terarsip secara 

terkomputerisasi guna memudahkan pencarian data pada saat di butuhkan, atau 

penambahan filling berkas untuk mengarsipkan berkas berkas pekerjaan pegawai 

selain itu tujuanya agar tertatanya segala bentuk berkas atau dokumen pegawai. 

Menurut The Liang Gie (2000:188) arsip adalah suatu kumpulan warkat yang di 

simpan secara sistematis karna mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali di 

perlukan dapat secara tepat di gunakan kembali. Serta fungsi arsip menurut 

pendapat suraja (2006:37) tujuan penyimpanan arsip adalah sebagai pusat ingatan 

dan informasi jika berkas di perlukan sebagai keterangan, memberi daata kepada 

pegawai yang memerlukan data mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada 

masa lampau, memberikan keterangan vital, sesuai ketentuan perundang-

undangan. Menurut Sugiono dan Wahyono (2005:137) sistem elektronik pada 

dasrnya memiliki konsep yang sama, jika pada kearsipan memiliki filling kabinet 

yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh perusahaan, maka sistem kearsipan memiliki kabinet virtual yang di 

dalalmnya berisi map virtual atau folder. Selanjutnya di dalam folder akan berisi 

lembaran-lembaran arsip yang telah di konversi ke dalam bentuk file gambar. 

 

2. Penulis menyarankan untuk melakukan penyortiran atau pengurutan sehingga 

memudahkan kita untuk memilih data mana saja yang diinginkan dan ingin 

dimasukan. 
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3. Saat melakukan sosialisasi menurut rekan rekan kerja yang ada di divisi asset 

cara untuk menahan amarah dan protes warga ialah menjelaskan secara detail apa 

fungsi dari penyewaan lahan, dan juga keuntungan bagi masyarakat – masyarakat 

setempat. Contoh nya jika warga melakukan penyewaan lahan jikalau ada insiden 

yang tidak diinginkan seperti kereta terbalik, maka pihak PT Kereta Api Indonesia 

(PERSERO) akan bertanggung jawab melakukan ganti rugi. 

Menurut Novaco (2000) Ketika marah terjadi, tubuh langsung mengalami 

serangkaian reaksi yang melibatkan hormone, system saraf dan otot. Tubuh 

melepaskan adrenalin yang membuat nafas sesak, kulit memerah, otot tegang, 

rahang mengencang, termasuk perut , bahu dan tangan. Seseorang dikatakan 

berhenti marah ketika ciri-ciri ini sudah tidak muncul. Ada beberapa cara meredam 

emosi dengan cara yaitu Menenangkan Diri Jika dilihat dari perspektof 

manajemen marah, marah dapat dikatakan sebagai siklus agresi yang mana terdiri 

dari eskalasi, eksplosi, serta pasca eksplosi. Oleh sebab itu, saat anda merasa emosi 

atau marah maka cobalah untuk menenangkan diri agar siklus agresi yang anda 

miliki tidak berantakan. Dengan mencoba berpikiran tenang, maka anda bisa 

mencoba untuk berpikir logis serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah yang ada. Untuk menenangkan diri, anda bisa melakuka beberapa cara 

seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung mundur perlahan untuk 

menurunkan emosi perlahan, serta cobalah untuk mengalihkan perhatian, 

menggunakan humor Memang bercanda disaat yang salah hanya akan memicu 

berbagai permasalahan semakin menjadi-jadi. Namun tahukah anda bahwa Humor 

ringan dapat membantu mengatasi ketegangan. Jangan gunakan sarkasme karena 

bagaimanapun bisa melukai perasaan orang lain dan membuat hal-hal buruk terjadi 

dan justru menjadikan permasalahan baru menjadi muncul kembali. Gunakan 

humor seperlunya dan juga semampu anda untuk mengatasi amarah. Dan juga 

menahan emosi, emosi yang diluapkan tak melulu bagus atau baik. Tidak ada 

salahnya anda untuk belajar mengenai emosi marah. Menurut Goleman, emosi 

marah meurpakan sebuah kemampuan dalam mengenali perasaan marah sehingga 

saat perasaan marah tersebut datang, maka seseorang tidak akan dikuasai oleh 

emosi atau amarah yang ada  (Novaco, 2000). 
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4. Dan juga pada space pengecekan dan penggantian sparepart komputer saya 

memohon agar untuk di perlebar kembali guna untuk mempercepat perakitan pc 

dan juga di mohonkan agar di divisi setempat minimalnya diletakan satu orang dari 

divisi IT untuk melakukan trouble – trouble yang sering terjadi sehari hari. Karena 

jika terjadi trouble seringkali pihak divisi IT sedang melakukan pekerjaan di luar 

kantor sehingga kami harus menunggu pihak IT sampai kantor terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 selama 2 bulan adalah, sebagai berikut : 

1. Penulis dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 

menganalis apa yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia Persero ( PT 

KAI PERSERO) dengan memberikan solusi atas kendala yang ada, 

seperti penyusunan berkas pada komputer agar lebih memudahkan para 

karyawan dalam melakukan pencarian. 

2. Penulis dapat mengetahui alur kerja yang ada di PT Kereta Api 

Indonesia Persero ( PT KAI PERSERO ) yang dibimbing oleh pihak 

yang terkait, seperti penulis di bimbing oleh Assistan Manager di 

PTKereta Api Indonesia Persero ( PT KAI PERSERO ) pencatatan 

berkas. 

3. Penulis dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan, seperti dalam pembuatan surat dan 

pengarsipan berkas.  

4. Penulis mampu menunjukan rasa disiplin dalam kerja, seperti hadir tepat 

waktu dalam melaksanankan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

5. Diadakannya PKL mahasiswa dapat melatih mental sebelum terjun ke 

dunia kerja yang sesungguhnya, agar lebih siap menghadapi dunia kerja 

yang sebenarnya dan mampu berkomunikas dengan baik. 

6. PKL memiliki manfaat tersendiri bagi mahasiswanya. Mahasiswa dapat 

beradaptasi di dunia kerja yang sesungguhnya agar lebih mengerti 

bagaimana cara untuk menyesuaikan diri ke dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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1.1. Saran   

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah, sebagai berikut :  

1. Pada bagian aset diperlukan adanya penambahan fasilitas rak buku serta 

penataan berkas dan ruangan pada divisi asset, untuk membagi mana 

berkas yang sudah lunas pembayarannya dan mana berkas yang masih 

dalam kurun waktu penyewaan. Semua berkas menjadi satu tempat 

sehinggaa sulit memilah jikalau manager ingin tahu data – data mana 

berkas yang sudah lunas maupun belum. 

2. Diperlukan adanya pengarsipan berkas Surat Pertangung Jawaban (SPJ) 

sehingga memudahkan pencarian berkas dan pencatatan pada bagian 

aset. 

3. Pada bagian pengarsipan berkas  sebaiknya di bakckup kembali agar jika 

terjadi kehilangan berkas, pihak divisi asset masih memili data – data 

nya dan  dapat terarsip secara komputerisasi. 

4. Pada bagian Jalan Rel dan Jembatan seharusnya dilakukan 

pengembangan kembali dari aplikasi Go Maintenance, agar dapat 

mengubah inputan yang salah tanpa harus menghapus inputan 

setelahnya. 
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