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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh 
selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan, penulis 

melaksanakan PKL di perusahaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Bandar Lampung selama ±2 bulan yaitu 09 Juli 2018 s/d 01 September 

2018. 
 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian yaitu 

Umum, Verifikasi dan Akuntansi, Bank, Pencairan Dana, Manajemen Satker dan 

Kepatuhan Internal. Kegiatan di Umum yaitu menulis nomor dan tujuan surat 

keluar dan daftar barang ruangan. Pada seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan 

ceklis lembar monitoring penyampaian laporan keuangan, lembar pertanggung 

jawaban. Pada bagian Bank membuat rekap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 

dan menulis Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Pada seksi Pencairan Dana 

melakukan upload dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) ke sdalam Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Pada seksi Manajemen Satker dan 

Kepatuhan Internal (MSKI) membuat data harian berdasarkan rekap dai seksi 

Pencairan Dana dan seksi Bank. 
 

Pada pelaksanaan PKL ditemui beberapa masalah yang kemudian diusulkan 

beberapa saran untuk hal tersebut. Pada bagian Umum ditemukan printer tidak 

terhubung saat di sharing ke komputer lain dan ditemukan komputer yang tidak 

hidup, solusi untuk printer yang tak terhubung melakukan sharing ulang dan 

memperbaiki sharing printer dari komputer master, untuk solusi komputer yang 

tidak hidup ditemukan solusi membongkar komputer dan membersihkan RAM 

dengan penghapus  dan. Pada seksi Bank ditemukan masalah lamanya penulisan 

dan pencarian BAR karena masih menulis di buku BAR, solusinya adalah membuat 

BAR pada Ms.Excel dengan format yang sama dengan buku BAR 
 
 

Kata kunci :  PKL, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung, 

KPPN, Umum, VERA, PD, Bank, MSKI, SPM, SPAN, BAR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1.   Latar Belakang 
 

PKL dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi yang cepat berubah. Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan menambah 

kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, 

baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. 

KPPN yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 91 Pahoman, Bandar 

Lampung merupakan kantor yang melayani setiap instansi pemerintahan dalam 

Melakukan pembayaran. Artinya instansi yang berada dibawah naungan 

departemen keuangan ini adalah memberikan pelayanan terhadap instansi lainnya, 

KPPN juga instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 

Direrktur Pengolahan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi, 

yang dipimpin oleh seorang Kepala. 

KPPN Mempunyai tugas dan fungsi yaitu Melaksanakan kewenangan 

perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban 

anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas negara berdasakran peraturan perundang-undangan, melaksanakan 

penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan 

dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan 

kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran 

pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, melaksanakan penerimaan, pengolahan, pelaporan, dan 

rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara 

melalui dan  dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Melakukan penatausahaan naskah perjanjian investasi pemerintah, penerusan 

pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. 

 



 

 
 

 

Melalui kegiatan PKL ini, penulis mencoba membantu KPPN Bandar 

Lampung dalam pengelolaan data Dinas agar lebih tersusun secara sistematis dan 

membantu dalam pencarian data. 

 
1.2. Tujuan PKL 
 

Tujuan dari PKLyang penulis lakukan pada kegiatan PKL di KPPN Bandar 

Lampung antara lain: 

a.  Memperoleh  wawasan  tentang  pekerjaan  yang  dilakukan  di  KPPN Bandar 

Lampung. 

 
b.  Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai latar belakang 

pendidikannya). 

c.   Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan pada 

dunia kerja. 

 
1.3. Kegunaan PKL 
 

1.    Manfaat Bagi Mahasiswa  

a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

b. Memperoleh   pengalaman   dalam   menghadapi   suatu   masalah 

pekerjaan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa 

dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

c. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan berasosiasi dengan ruang 

lingkup kerja. 

2.   Manfaat Bagi Universitas 
 

a. Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan 

dengan perusahaan. 

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkuaitas dengan siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang 

telah didapatkan. 

 



 

 
 

 

3.    Manfaat Bagi Tempat PKL 
 

a. Memperoleh tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan di KPPN 

Bandar Lampung yang tidak menutup kemungkinan mahasiswa PKL 

dapat diangkat sebagai karyawan jika dinilai kemampuan, prestasi, 

loyalitas dan disiplin kerja yang baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Memberikan  bahan  masukan  atau  usulan  untuk  meningkatkan 

kinerja sistem yang berjalan di perusahaan. 

1.4. Tempat PKL 
 

PKL dilaksanakan KPPN Bandar Lampung, beralamatkan, Jalan Gatot 

Subroto No. 91 Pahoman, Bandar Lampung. Berikut adalah gambar denah lokasi 

dari Universitas Teknokrat Indonesia ke KPPN Bandar Lampung yang disajikan 

pada Gambar 1.1: 

 
 

Sumber (Google Maps, KPPN Bandar Lampung) 
 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi KPPN 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL 
 

PKL dilaksanakan di KPPN Bandar Lampung  yaitu dilakukan selama 2 

bulan mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018 dan tentang 

jam kerja pegawai KPPN Bandar Lampung, antara lain : 

Tabel 1.1 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 
 

No                      Jadwal Masuk                                       Waktu 

1 Senin s/d Kamis 07.30 – 17.00 WIB 

2 Istirahat 12.00 – 13.00 WIB 

3 Jum’at 07.00 – 15.30 WIB 

4 Istirahat 11.30 – 13.00 WIB 
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BAB II 
 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

 
2.1.   Sejarah Perusahaan 
 

KPPN merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Keberadaan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung yang merupakan ujung tombak 

pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam 

melaksanakan fungsi pembayaran tagihan kepada Negara, sebenarnya sudah lama 

dikenal masyarakat dengan nama yang berbeda-beda seperti Kantor Bendahara 

Negara (KBN) pada sekitar tahun 1970-an, yang selanjutnya dipecah menjadi 

Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), dan Kantor Kas Negara (KKN)  sekitar 

tahun 1980-an. Pada tahun 90- an KPN dan KKN diintegrasikan kembali menjadi 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)  dan terakhir pada tahun 2005 

sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perbendaharaan namanya disesuaikan 

menjadi KPPN. (KPPN, 2014). 

KPPN Bandar Lampung yang di launching pada tanggal 3 Juni 2008 

merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi pemerintah di bidang 

keuangan dalam usaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/satker secara 

cepat, akurat , dan tanpa biaya (zero defect). 

Perkembangan yang terjadi pada Kementerian Keuangan khususnya 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) bukan hanya pada penyempurnaan 

organisasi saja melainkan juga proses bisnis, serta optimalisasi IT dan pengelolaan 

SDM diarahkan ke tingkat global untuk dapat bersaing dengan lembaga pemerintah 

lainnya. Dan saat ini KPPN Bandar Lampung menjadi salah satu KPPN yang 

menjalankan Roll Out SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) 

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9028/PB/2014 

tanggal 24 Desember 2014, suatu sistem pelaksanaan perbendaharaan dan 

penganggaran yang terintegrasi dalam single database yang terpusat di Jakarta 

dengan pengaplikasian proses bisnisnya berbasis IT. 
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KPPN Bandar Lampung merupakan unit pelaksana dari Ditjen 

Perbendaharaan untuk memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan 

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 Tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terkait 

pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan 

Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publikdi Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PPID Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan bertanggungjawab untuk Melakukan penyediaan, 

penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. 

2.2  Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan, dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan. Susunan Struktur 

organisasi diketahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian 

kepegawaian KPPN Bandar Lampung. Struktur organisasi KPPN Bandar Lampung 

dapat dilihat pada lampiran. 

Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara menjadi acuan 

Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan bendahara negara yang 

sesuai dengan nilai – nilai kementerian keuangan 

 

 

 

Visi dan Misi KPPN Bandar Lampung berdasarkan (KPPN, 2014) yaitu : 

1.   Visi 

 Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, 

modern, transparan dan akuntabel; 

2.   Misi 
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1) Memantapkan pelaksanaan sistem pencairan dana yang transparan dan 

akuntabel; 

2) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel; 
 

3) Meningkatkan kinerja pelayanan publik; 
 

4) Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kualitas SDM; 
 

5) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana; 
 

6) Meningkatkan kualitas  penyusunan  laporan  keuangan  secara  cepat, 

tepat dan akurat. 

Logo Perusahaan yang dimilik KPPN Bandar Lampung adalah logo yang 

secara umum digunakan oleh KPPN lain di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut  adalah  gambar  logo  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara 

Bandar Lampung : 

 

 
Sumber ( www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung) 

Gambar 2.1 Logo KPPN Bandar Lampung 

 
Penjelasan makna dari logo KPPN berdasarkan (KPPN, 2014) yaitu : 
 
1. Makna Warna : 
 

a. Biru  (blue) melambangkan   keleluasaan,   ketenangan,   kebijakan, ketelitian, 

kehati-hatian loyalitas dan memberi kesan komunikatif serta transparan; 
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b. Emas (gold)  melambangkan kemasyuran, kekayaan, bernilai tinggi dan mata 

uang. 

c. Perak (silver) melambangkan futuristik, minimalis, maju , cerdas dan 

dinamis. 

d. Putih (white) melambangkan Kesucian, Kebersihan, Ketulusan. 

2. Makna Unsur-unsur Ikon 
 

Sebuah bangun segi empat berwarna perak yang disertai garis warna biru tua di 

bagian atas dan bawah. 

a. Garis Herizontal dengan warna Biru Tua di bagian atas melambangkan 

kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian bagi pejabat KPPN; 

b. Garis Herizontal dengan warna Biru Tua di bagian bawah 

melambangkan kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian bagi pelaksana 

KPPN; 

c. Segi empat berwarna perak melambangkan KPPN adalah institusi yang 

modern, dinamis dan memiliki visi serta misi jauh kedepan. 

Empat buah huruf yang membentuk singkatan “KPPN” dengan kombinasi warna 

biru muda dan emas dengan outline warna putih mempunyai makna : 

a.   Huruf K, P dan N berwarna biru muda melambangkan KPPN adalah 

institusi yang transparan dan akuntabel; 

b. Huruf P berwarna emas melambangkan KPPN sebagai insitusi di bawah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan ujung tombak dalam 

pengelolaan keuangan Negara. Huruf P berwarna emas adalah singkatan 

dari kata “Perbendaharaan”. Penggunaan warna yang berbeda dengan huruf 

yang lain adalah merupakan penegasan institusi Ditjen Perbendaharaan. 

c.   Outline warna putih melambangkan ketulusan para pegawai KPPN dalam 

memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan tanpa tidak 

mengharapkan imbalan; 

d.  Outline warna putih bertujuan untuk memberikan karakter yang kuat dari 

jenis font yang digunakan. 

3.  Makna Keseluruhan 
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Makna ikon secara keseluruhan adalah suatu ungkapan kebulatan tekad KPPN 

sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendahaan dalam mengelola 

keuangan Negara untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan 

dan akuntabel dengan mengedepankan unsur ketelitian, kehati-hatian dan 

ketulusan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.  

2.3  Kegiatan Umum Perusahaan 
 

Berdasarkan Peraturan (Menteri Keuangan RI, 2018), KPPN Bandar Lampung 

termasuk dalam kategori kantor tipe A1 yang menyelenggarakan tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Pengujian  terhadap  surat  perintah  pembayaran  berdasarkan  peraturan 

perundang-undangan; 

2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas 

nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); 

3. Penyaluran  pembiayaan  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

Negara (APBN); 

 
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas 

Negara; 
 
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
 
6. Pelaksanaan    verifikasi    transaksi    keuangan    dan    akuntansi    serta 

pertanggungjawaban bendahara; 

7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara 

Bukan pajak (PNBP); 

8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal; 
 
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan; 
 
10. Pelaksanaan    manejemen    hubungan    penggunan    layanan    (customer 

relationship management); 

11. Pelaksanaan  penyusunan  laporan  Pembinaan  Pengelola  Perbendaharaan 
 
12. (treasury management representative); 
 
13. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara; 
 
14. Pengelolaan rencana penarikan dana; 
 
15. Pengelolaan rekening pemerintah; 

16. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
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17. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara; 

18. Pelaksanaan sistem akuntanbilitas dan kinerja; 

19. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program; 

20. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP); 

21. Pelaksanaan   administrasi   Kantor   Pelayanan   Perbendaharaan   Negara 

(KPPN).  

Bagian – bagian yang ada di KPPN Bandar Lampung adalah sebagai berikut  

1.  Kepala Kantor 
 

Kepala Kantor mempunyai tugas membina, mengawasi, mengkoordinasikan, 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya agar tetap sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan dan standar operasi prosedur (SOP) yang sudah 

ditetapkan. 

Tugas Kepala Kantor KPPN secara umum adalah sebagai berikut : 
 

a. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya agar sesuai dengan standar 

operasi prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan. 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. 

c. Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahannya  terkait  dengan 

output pekerjaan, kedisiplinan pegawai dan operasional kantor. 

d. Melakukan sosialisasi peraturan terhadap bawahannya. 
 

e. Melakukan  pembinaan  dan  memberikan  bimbingan  dalam  rangka 

penegakan kedisiplinan kepada bawahannya. 

2.  Sekretaris 
 

Sekrearis adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau Gelar 

ini menunjuk kepada sebuah pekerja kantor yang bertugas melaksanakan 

pekerjaan rutin, tugas-tugas pribadi dan kepala kantor dan biasanya seorang 

asisten sekretaris dapat mempermudah pekerjaan kantor. 

3.  Sub Bagian Umum 
 

 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 
 



21 
 

 

a. Melakukan  pengelolaan  organisasi,  kinerja,  Sumber Daya Manusia 

(SDM), dan keuangan, 

b. Melakukan   penatausahaan   akun   pengguna·   (user)   Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi · (SAKTI), 

c. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), 

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN, 

d. Melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, Melakukan 

penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya orgamsas1, 

serta 

e. Melakukan  urusan  kehumasan  dan  layanan  Keterbukaan  Informasi 

Publik (KIP). 

 
4. Sub Bagian Pencairan Dana 

 
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas : 

 
a. Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar 

(SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, 

b. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan 

belanja pegawai satuan kerja, Melakukan pengesahan hibah langsung dalam 

bentuk uang, serta 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja. 
 

5. Sub Bagian Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal 
 

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas : 
 

a. Melakukan   pembinaan   dan   bimbingan   teknis   pengelolaan 

perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), 

asistensi teknologi informasi clan komunikasi eksternal, 

b. Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna 

layanan (customer relationship management), 
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c. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury 

management representative), pengelolaan layanan perbendaharaan dan 

rencana penarikan dana. 

d. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, 

e. Melakukan  perumusan  rekomendasi  perbaikan  ·proses  bisnis, 

koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan, fasilitasi sertifikasi 

bendahara, fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama pihak dengan 

lainnya, monitoring penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian 

keterangan saksi/ ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah 

Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). 

 
6. Sub Bagian Bank 

 
Seksi Bank mempunyai tugas : 

 
a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (cash 

management), penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening 

pemerintah, penatausahaan penenmaan negara, penyelesaian retur, 

pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan 

koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (helpdesk) 

penerimaan negara. 

b. Monitoring dan evaluasi   bank/ pos persepsi, pengelolaan dokumen 

sumber dart analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembillaan dan 

pelaksanaan 

c. Monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management System) 

pada rekening bendahara. 

d. Monitoring dan evaluasi kredit program. 

 

7.  Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 
 

 Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas : 
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a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan 

keuangan. 

b. Penyusunan laporan keuangan kuasa bendahara umum negara (BUN) 

tingkat unit akuntansi kuasa bendahara umum negara (uakbun)-daerah. 

c. Pelaporan   realisasi   dan   analisis   kinerja   anggaran,   pembinaan 

pertanggungjawaban  bendahara,  rekonsiliasi  data  rekening pemerintah,. 

d. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah, 
 

e. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, serta 
 

f. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAB III 
 

PELAKSANAAN PKL 

 
 

3.1 ABIYYU AL GHIFFARI  

NPM 15311623 
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3.1.1 Bidang Kerja 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan di KPPN Bandar Lampung 

pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 01 September 2018. PKLini dilakukan 

untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja 

penulis mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Bandar 

Lampung. Selama Melakukan kegiatan PKL di KPPN Bandar Lampung, penulis 

bekerja di lima sub bagian atau seksi, pembagian kerjanya yaitu setiap satu bagian 

untuk sepuluh hari , bagian yang ditempati di KPPN yaitu, Sub Bagian Umum, 

Verifikasi dan Akuntansi , Bank, Pencairan Dana, Manajemen Satker dan 

Kepatuhan Internal .Adapun tugas dari kelima bagian yang penulis lakukan adalah: 

1. Pada Sub bagian Umum penulis melakukan tugas : 
 

Mengelola Surat Keluar, yaitu Menulis nomor tujuan dan melakukan input data 

surat keluar yang akan dikirim, 

2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) mempunyai tugas : 
 

Penulis bertemu langsung dengan customer KPPN untuk melakukan verifikasi 

lembar telaah dan laporan keuangan customer KPPN Bandar Lampung. 

3. Seksi Bank mempunyai tugas : 
 

Penulis ditugaskan membuat rekap Daftar SP2D per bank opersional, lalu 

penulis melakukan rekap BAR pada buku BAR. 

4. Pada Seksi Pencairan Dana penulis melakukan tugas : 

    Mengoperasikan aplikasi SPAN, melakukan upload SPM berdasarkan jenis      

    dokumen SPM. 

5. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) mempunyai tugas: 

Membuat data harian dengan merekap data dari aplikasi OM SPAN. 

 

 

3.1.2 Pelaksanaan kerja 

Kegiatan   yang   dilakukan   selama   Melakukan   Praktik   Kerja Lapangan 

(PKL) di KPPN Bandar Lampung, di mulai dari tanggal 09 Juli 2018 s.d 01 

September 2018, waktu kerja perusahaan yaitu hari Senin s.d hari Jumat, pada hari 

pertama dimulainya PKL  penulis diberikan jadwal penempatan bagian. 
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Pada KPPN penulis di haruskan rolling antar bagian atau seksi sesuai 

dengan jadwal yang telah diberikan kepada penulis, waktu tugas di setiap bagian 

adalah sepuluh hari sebelum pindah ke bagian atau seksi lain, jadwal ini berlaku 

juga untuk mahasiswa PKL lain, yang praktik di KPPN Bandar Lampung.  

Berikut adalah tabel jadwal pembagian PKL penulis : 
 

Tabel 3.1 Jadwal Penempatan Bagian PKL Abiyyu Al Ghiffari 
 

Bagian / Seksi                                      Tanggal 

Umum 09 Juli 2018 – 18 Juli 2018, 

Vera  

 

19 Juli 2018 – 30 Juli 2018. 

Bank 31 Juli 2018 – 09 Agustus  2018 

PD (Pencairan Dana ) 10 Agusutus – 21 Agustus 2018 

MSKI  

 
23 Agustus – 31 Agustus 2018 

Pelaksanaan kerja penulis dimulai dari Sub Bagian Umum , Seksi Vera, Seksi 

Bank, Seksi PD dan terakhir Seksi MSKI, penulis akan menjelasakan perbagian 

yang sesuai dengan urutan dari jadwal tersebut, kegiatan yang dilakukan 

diantaranya sebagai berikut : 

1.   Kegiatan pada Bagian Umum 
 

a. Menulis nomor dan tujuan surat keluar,. Pada penulisan surat keluar 

penulis dibantu dan dibimbing untuk mencari alamat tujuan dan 

menentukan nomor surat yang akan dikirimkan tersebut, yang perlu 

diperhatikan dalam menulis surat keluar adalah tujuan dan kepentingan 

surat tersebut, karena jika suratnya penting maka dipisahkan karena 

langsung akan dikirimkan oleh petugas kantor dan jika termasuk surat 

biasa makan akan disesuaikan dan dikumpulkan sebelum diambil petugas 

POS Indonesia. 

 

 

Berikut adalah gambar dari menulis nomor dan tujuan surat keluar : 
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Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.1 Surat Keluar KPPN Bandar Lampung 

b. Melakukan input data surat keluar kedalam Ms. Excel , data yang di input 

meliputi nomor surat kota tujuan dan keterangan, data tersebut didapatkan 

dari surat yang telah kita tuliskan sebelumnya, untuk keterangan di isi dan 

disesuaikan dengan kelengkapan surat tersebut, setelah selesai maka 

dicetak dan di kumpulkan dan selanjutnya  akan  diberikan  kepada  

petugas  yang  akan mengirimkan suratnya. Melakukan inputkan surat 

keluar pada aplikasi Ms. Excel. 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.2 Input Surat keluar ke Ms.Excel 

c. Membuat    daftar    barang    ruangan    ,    yaitu    lembar    yang 

mencantumkan dan menjelasakan keterangan barang – barang apa saja 
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yang terdapat di semua ruangan KPPN Bandar Lampung, fungsi dari daftar 

barang ruangan yaitu untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian 

barang yang tercantum dan barang (fisik) yang ada di ruangan tersebut. 

Penulis menggunakan Ms.Excel untuk membuat daftar barang ruangan , 

field atau jenis data yang akan di input meliputi nomor pendaftaran barang, 

nama barang, merk/tipe barang, kode barang, tahun , jumlah dan 

keterangan. Data data barang yang di input di dapat dari pegawai yang 

langsung datang ke masing ruangan dan mendata barang – barang apa saja 

yang ada diruangan tersebut dan dicatat di sebuah kertas dan langsung di 

berikan ke penulis untuk di input ke Ms.Excel. 

  Daftar barang ruangan ini dibuat dalam kurun waktu tiga tahun, dan 

pada saat penulis membuat daftar barang ruangan ini tepat dengan adanya 

pelaksanaan kegiatan audit ISO pada KPPN Bandar Lampung. 

Berikut adalah gambar daftar barang ruangan yang telah dibuat: 

 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.3  Format Daftar Barang Ruangan 

 
Setelah dibuat di Ms.Excel maka langusung dicetak  dan diberikan 

kepada masing - masing seksi yang ada di KPPN Bandar Lampung. 

 

 

 Berikut adalah gambar hasil daftar barang ruangan  yang telah 

dicetak: 
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Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.4  Lembar Daftar Barang Ruangan 

2.    Kegiatan pada Seksi Vera (Verifikasi dan Akuntansi) 
 

Pada saat di seksi Vera penulis berhadapan langsung dengan perwakilan atau 

Bendahara dari Satker (Satuan Kerja)  yang merupakan Customer bagi KPPN 

dan Tugas yang diberikan pada seksi Vera adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan  pengecekan  kelengkapan  dokumen    berdasarkan Lembar Telaah 

yang didapatkan dari Satker (Satuan Kerja), lembar telaah yaitu lembar 

kelengkapan pengiriman laporan keuangan untuk memenuhi standar dalam 

pengumpulan laporan sebelum dilanjutkan dan diserahkan kepada kantor 

wilayah perbendaharaan., Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit 

organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN 

(KEMENTRIAN KEUANGAN RI, 2018). 

 

 

 

Berikut gambar dari lembar telaah yang digunakan untuk melihat kelengkapan 

dokumen satker : 
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Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.5  Lembar Telaah 
 

Mengisi dan Melakukan ceklist monitoring laporan keuangan data satker 

yang telah mengumpulkan lembar telaah dan CALK (Catatan Laporan 

Keuangan) pada excel.  

Berikut adalah gambar monitoring LK data satker : 

 
Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.6 Form Ceklist Satker 

 
 
 
 
 
3.   Kegiatan pada Seksi Bank 
 

a. Membuat rekap SP2D. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana ) adalah 

Dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN (Bendahara 
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Umum Negara) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN 

berdasarkan SPM (KEMENTRIAN KEUANGAN RI, 2015), surat 

Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang 

ditunjuk untuk mencairkan dana (KEMENTRIAN KEUANGAN RI, 2018).  

   Pada kegiatan ini penulis membuat rekap SP2D yang diambil dari 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menggunakan akun 

dari Kepala Seksi Bank yaitu pak Endang Uhan ,SPAN adalah pada saat di 

aplikasi SPAN hal pertama yang dilakukan setelah login melalui alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444 lalu jalankan aplikasi dengan mengklik 

run pada menu Purchase and Order di web SPAN pada browser, selanjutnya 

akan masuk otomatis ke aplikasi berbasis desktop dari Oracle dan memilih 

menu  Rekap  SP2D  Per  Bank  Operasional,  setelah  itu  kita melakukan 

permintaan rekap SP2D berdasarkan bank dan tanggal, untuk urutan rekap 

nya sendiri sebagai berikut : 

b. Rekap  Gaji  Rekening  Pengeluaran  Kuasa  Bendahara  Umum Negara 

Pusat (RPKBUNP): 

o RPKBUNP GAJI BNI, RPKABUNP GAJI BRI, RPKABUNP GAJI 

MANDIRI, RPKABUNP GAJI  BTN, RPKABUNP BRI SYARIAH 

Beserta Returnya 

o Rekap Non Gaji SPAN dan Rekening Khusus (Reksus) RPKBUNP 

SPAN BNI, RPKABUNP SPAN BRI, RPKABUNP SPAN  

MANDIRI,  RPKABUNP  SPAN    BTN,  Reksus  BNI Syariah, 

Reksus BRI Syariah, Reksus Mandiri Syariah Beserta returnya. 

Setelah Melakukan permintaan rekap SP2D maka penulis lanjut 

melihat outputnya dengan cara klik menu view lalu permintaan dan 

temukan permintaan rekap SP2D dari awal sesuai urutan diatas, setelah itu 

penulis mencetak output nya, dan Melakukan input rekap SP2D di 

Ms.Excel dengan format yang telah disediakan 

Berikut gambar dari aplikasi span dalam membuatan Rekap SP2D 

Per Bank : 
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 Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.7 Aplikasi SPAN Form Permintaan Rekap SP2D 

Berikut adalah gambar input data yang telah diambil dari aplikasi 

SPAN ke dalam Excel untuk pembuatan Rekap SP2D: 

 
Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.8 Input Rekap SP2D di Ms.Excel 

 
 

c. Menulis   BAR (Berita   Acara   Rekonsiliasi), Rekonsiliasi adalah 

proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan 

beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber 

yang sama (KEMENTRIAN KEUANGAN RI, 2015). Rekonsiliasi 

dilakukan antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan dengan 

melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan hasil 

Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), pada 

penulisan BAR masih dilakukan secara menual yaitu di buku dan dibuat 
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berdasarkan nomor, kode satker, nama satker, tanggal dan nomor BAR, 

BAR didapatkan dari pegawai bagian bank front office Bu Atri yang 

langsung melayani satkernya. 

Berikut gambar dari penulisan BAR yang penulis lakukan pada 

seksi Bank : 

 

 
Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.9 Buku BAR 

4.   Kegiatan pada Seksi PD (Pencairan Dana) 
 

a. Melakukan upload dokumen SPM berdasarkan Kode SPM yaitu PMRT 

(Payment Management Resume Tagihan) untuk tagihan, BCSR  (Budget  

Commitment  Supplier  Register)  untuk pendaftaran data supplier dan 

BCKA (Budget Commitment Kontrak Annual) untuk proses pendaftaran 

kontrak tahunan, pada kegiatan upload dilakukan di aplikasi SPAN dengan 

menggunakan akun pegawai bagian PD yaitu Bu Gita , SPM didapatkan 

dari pegawai di front office yang menerima dan telah Melakukan 

penggolongan, pengecekan kelengkapan SPM yang diajukan oleh 

perwakilan Satker, selanjutnya dokumen SPM di upload  berdasarkan  

golongan  atau  kode  SPM  nya,  sebelum melakukan upload kita harus 

mengambil file SPM (softcopy) dari jaringan komputer pegawai di front 

office yang beralamatkan ftp:10.100.93.134 pada alamat tersebut akan 

menampilkan data dari SPM yang telah diterima dan siap untuk diupload, 

kegiatan upload dibagi menjadi tiga bagian yang telah disebutkan, 

kegiatan upload meliputi : 

1. Upload SPM PMRT , proses melakukan upload PMRT yaitu dengan 

membuka SPAN pada browser di alamat 
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core.span.kemenkeu.go.id/4444 lalu memilih menu PM Unggah RT 

lalu pilih SPAN Resume Tagihan dan SPM, selanjutnya akan tampil 

aplikasi desktop SPAN dan Form PMRT, setelah itu pilih Unggah data 

resume tagihan dan cari file berdasarkan nomor SPM dari file yang kita 

dapatkan dari front office, lalu pilih kode supplier dan data rekening 

yang digunakan , selanjutnya pilih simpan data dan pilih pengecekan, 

jika data berhasil lolos dari verifikasi sistem maka pilih proses unggah, 

jika data tertolak oleh sistem kita memilih Laporan penolakan untuk 

melihat kenapa data tersebut bisa tertolak, caranya yaitu kita buka form 

permintaan di menu bar – view lalu permintaan,  selanjutnya kita 

melihat daftar penolakan berupa output di browser dan mencetaknya, 

setelah itu kita memberikan ke pegawai di Middle Office untuk 

menindaklanjutinya. 

Berikut adalah gambar dari dokumen PMRT yang akan di Upload : 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.10 Dokumen PMRT 

 
Dokumen PMRT yang telah sukses di upload penulis memberikan tanda 

tangan didalam kotak agar dapat membedakan dokumen yang telah di upload 

dan belum di upload. Setelah selesai di upload maka pegawai yang ada di 
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middle office akan melakukan verifikasi file yang telah di upload dengan 

berkas dokumen PMRT yang asli 

Berikut adalah gambar aplikasi SPAN dan form aplikasi yang 

digunakan untuk meng upload dokumen kedalam sistem SPAN 

 
Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.11 Aplikasi SPAN Form Upload PMRT 

 
 

2. Upload SPM BCSR,  proses melakukan upload BCSR yaitu dengan 

membuka SPAN pada browser di alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444   lalu   memilih   menu   BC Supplier 

Upload lalu memilih menu Commitment management Supplier, 

selanjutnya akan tampil aplikasi desktop SPAN dan Form BCSR, 

setelah itu pilih Buka  dan cari file berdasarkan nomor SPM BCSR 

dari file yang kita dapatkan dari front office, setelah sukses upload dan 

jika data berhasil lolos dari verifikasi sistem maka pilih proses unggah 

dan  berikan  ke middle office untuk  melanjutkan  ke tahap 

selanjutnya yaitu verifikasi, jika data tertolak oleh sistem kita memilih 

Tampilkan kesalahan atau Rejection Report untuk melihat kenapa data 

tersebut bisa tertolak, setelah itu kita buka form permintaan di menu 

bar – view lalu permintaan, selanjutnya kita melihat daftar penolakan 

berupa output di browser dan mencetaknya. Setelah itu kita 

memberikan ke pegawai di Middle Office untuk menindaklanjutinya.  

 

 

Berikut adalah gambar dari dokumen BCSR yang akan di Upload  
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Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.12 Dokumen BCSR 
 

Berikut adalah gambar aplikasi SPAN dan form upload BCSR yang 

digunakan untuk meng upload dokumen kedalam sistem SPAN : 

 
Sumber Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.13 Aplikasi SPAN Form Upload BCSR 
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3. Upload  SPM  BCKA,  proses  meng  upload  BCKA  yaitu dengan 

membuka SPAN pada browser di alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444 lalu memilih menu BC RFC Upload 

lalu memilih menu   Annual Contract, selanjutnya akan tampil aplikasi 

desktop SPAN dan Form BCKA, setelah itu pilih Buka  dan cari file 

berdasarkan nomor SPM BCKA dari file yang kita dapatkan dari front 

office, setelah sukses upload dan jika data berhasil lolos dari verifikasi 

sistem akan tampil kode PO (yaitu kode pendaftaran supplier) catat 

kode PO lalu pilih proses unggah, jika data tertolak oleh sistem kita 

memilih Tampilkan kesalahan  atau Rejection Report untuk melihat 

kenapa data tersebut bisa tertolak, setelah itu kita buka form 

permintaan di menu bar – view lalu permintaan,   selanjutnya kita 

melihat daftar penolakan berupa output di browser dan mencetaknya. 

Setelah itu kita memberikan ke pegawai di Middle Office untuk 

menindaklanjutinya. jika data sukses di upload Berikut gambar dari 

BCKA. 

 

Berikut adalah gambar dari dokumen BCKA yang akan di Upload : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.14 Dokumen BCKA 
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Berikut adalah gambar aplikasi SPAN dan form aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan upload dokumen kedalam sistem SPAN : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.15 Aplikasi SPAN Form Upload BCKA 

 

5.   Pada Bagian MSKI 
 

 Membuat Data Harian Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN (Bendahara Umum 

Negara), pembuatan untuk data harian diambil dari aplikasi web OM SPAN 

(Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan 

disesuaikan dengan isi dari form data harian, penulis menggunakan laptop 

perusahan yang dimiliki seksi MSKI dan menggunakan akun dari KPPN Bandar 

Lampung untuk log in ke aplikasi OM SPAN, pengambilan data pada aplikasi OM 

SPAN didapat dari seksi Bank dan Seksi Pencairan dana yang telah di rekap di 

aplikasi, ada 5 data yang harus direkap di data harian yaitu jumlah SP2D yang 

diterbitkan dan jumlah penerima SP2D,SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian 

Pembayaran), Koreksi SPM , Penonaktifan supplier dan perubahan data supplier 

pada aplikasi OM SPAN, penulis memilih menu Modul Monitoring Rekap SP2D 

untuk melihat jumlah SP2D yang diterbitkan dan jumlah penerima SP2D per hari 

dan data, lalu untuk mendapatkan data SKPP , penonaktifan supplier dan perubahan 

data supplier didapatkan pada arsip di seksi Pencairan Dana. 
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Berikut adalah gambar dari aplikasi OM SPAN yang digunakan untuk 

mengambil dan mengisi data pada form harian: 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.16  Aplikasi OM SPAN 

 

Setelah mendapatkan data dari web OM SPAN dan arsip dari seksi pencairan 

dana, maka selanjutnya penulis melakukan input data yang di dapatkan tadi ke 

monitoring data harian pada aplikasi Word dengan format yang telah disediakan. 

Berikut adalah gambar form monitoring data harian  : 
 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

 
Gambar 3.17  Form Monitoring Data Harian 
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3.1.3    Kendala yang dihadapi 
 

 Setiap bagian atau seksi  yang penulis tempati dimulai dari bagian 

umum, VERA,  Bank, PD dan MSKI penulis hanya mendapati kendala pada saat 

penulis menempati seksi bank yaitu penulisan BAR Rekonsiliasi, Rekap BAR 

masih menggunakan buku dan menulis satu satu setiap berkas rekonsiliasi yang 

datang, sementara tujuan penulisan bar yaitu untuk mempermudah merekap dan 

mencari BAR yang di perlukan, namun karena masih menggunakan buku, 

pencarian dan penulisan BAR masih memerlukan waktu yang lama. 

Berikut   adalah   gambar   dari   buku   BAR   untuk   pencarian   data 

Rekonsiliasi 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.18 Buku BAR 

 

3.1.4    Cara mengatasi kendala 

Untuk mengatasi kendala yang penulis hadapi yaitu penulisan bar, penulis 

menemukan solusi dengan merekap BAR Rekonsiliasi menggunakan aplikasi 

MS.Excel. Berikut adalah definisi dari Ms. Excel : 

Microsoft Excel merupakan paket program spreadsheet yang dirancang 

untuk menyelesaikan dan menjawab berbagai masalah dalam dunia pengajaran 

yang dinamis serta paket program komputer untuk aplikasi perhitungan dengan 

tabel dan grafik. (Arifin and Nuroso, 2011) 

Hal pertama yang penulis lakukan adalah menanyakan keperluan komputer 

atau laptop yang kan digunakan untuk membuat data BAR Rekonsiliasi di Excel, 

laptop yang digunakan adalah laptop kantor, langkah mengatasi solusi dari rekap 

BAR menggunakan Excel yaitu : 

1. Penulis membuat dokumen di excel dengan nama Rekap BAR 2018 
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2. Penulis membuat daftar dan isi dari field yang penulis sesuaikan seperti di 

buku BAR yaitu Kode BA, Kode Satker, Nama Satker, Tanggal, Nomor BA 

dan Keterangan, 

3. Melakukan input dokumen BAR yang didapatkan kedalam Excel, dengan 

adanya solusi ini sangat membantu penulis dalam merekap dan mencari BAR 

tanpa memerlukan waktu yang lama, hanya menggunakan fungsi dari MS.Excel 

yaitu CTRL + F lalu temukan sesuai kode BA atau kode Satker yang ingin 

dicari. 

Berikut  adalah  tampilan  dari  rekap  BAR  yang  penulis  buat menggunakan 

Excel : 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Abiyyu Al Ghiffari 2018) 

Gambar 3.19 Rekap BAR di Excel



 
 

 

3.2 BENI PRAYOGA HARIS  

NPM 15311692 

3.2.1    Bidang Kerja 
 

PKL dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 

tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018. PKLini dilakukan untuk 

memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja 

penulis mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Bandar 

Lampung. Selama Melakukan kegiatan PKL di KPPN Bandar Lampung, penulis 

bekerja di lima Sub Bagian, satu bagian untuk sepuluh hari kerja, bagian yang 

ditempati di KPPN yaitu, Sub Bagian Umum, Verifikasi dan Akuntansi , Bank, 

Pencairan Dana, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal . Kelima bagian itu 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

1.  Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas : 
 

Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan 

keuangan. 

2.  Seksi Bank mempunyai tugas : 
 

Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

3.  Sub bagian Umum mempunyai tugas : 
 

Melakukan  urusan  tata  usaha,  pengelolaan  rumah  tangga. 

4. . Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas : 
 

Melakukan  pengujian  resume  tagihan  dan  Surat  Perintah Membayar 

(SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi. 

5.  Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas : 

Melakukan  penyelenggaraan  fungsi  manajemen  hubungan pengguna 

layanan (customer relationship management). 

3.2.2    Pelaksanaan kerja 
 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama Melakukan PKL (PKL) di KPPN 

Bandar Lampung, di mulai dari tanggal 09 Juli 2018 s.d 01 September 2018, waktu 



 
 

 

kerja pada hari Senin s.d hari Jumat. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Berikut 

adalah tabel penempatan bagian kerja PKL penulis: 

Tabel 3.2 Tabel Penempatan Bagian PKL Beni Prayoga Haris 
 

Bagian / Seksi                                    Tanggal 

Vera  (Verifikasi dan Akuntansi) 09 Juli 2018 – 18 Juli 2018 

Bank 19 Juli 2018 – 30 Juli 2018 

PD (Pencairan Dana ) 31 Juli 2018 – 09 Agustus  2018 

MSKI (Manajemen Satker dan 

Kepatuhan Internal ) 
10 Agusutus – 21 Agustus 2018 

Umum 23 Agustus – 31 Agustus 2018 

 

Adapun Kegiatan yang dilakukan diamtaranya sebagai berikut : 
 
1.    Pada Bagian Vera (Verifikasi dan Akuntansi): 
 

Hari pertama penulis di Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Pertama kali yang 

penulis lakukan di seksi tersebut yaitu menghadap Kepala seksi, yaitu Bapak 

Herry Purwanto untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, penulis berkenalan 

dengan seluruh staff di seksi verifikasi dan akuntansi. 

Di seksi tersebut, pertama penulis diminta untuk membuat user name dan 

password satuan kerja (SATKER) Barang Milik Negara (BMN) agar aktif dan 

bisa mengupload ADK, LPJ. Lalu penulis mendownload ADK, LPJ 

Bendahara dan Penerimaan dari satker yang telah mengupload, setelah 

mendownload akan diperiksa oleh staff VERA untuk di Validasi, setelah lulus 

validasi maka akan kita upload ke sistem SPRINT (Sistem Pengelolaan 

Rekening Terintegrasi), data yang diperlukan aplikasi SPRINT adalah: 

1) Pembukaan Rekening 
 

2) Pelaporan Rekening 
 

3) Penutupan Rekening 
 

4) Pelaporan Saldo (dari Bank Umum) 
 

Hari berikutnya penulis masih mendownload ADK, LPJ Bendahara dan 

Penerimaan, setelah mendownload akan diperiksa oleh staff VERA untuk di 

Validasi, setelah lulus validasi maka akan kita upload ke sistem SPRINT 

(Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi). 



 
 

 

Hari berikutnya penulis diminta untuk menjadi panitia BIMTEK 

(Bimbingan Teknologi )  E-Rekon sampai selesai, Lalu  mengikuti rapat  

tentang Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Selanjutnya penulis 

menganalisis Laporan keuangan   bulan Juli bersama para staff seksi VERA. 

Berikut adalah gambar tampilan aplikasi SPRINT yang penulis operasikan 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

 
Gambar 3.20 Tampilan Aplikasi SPRINT 

 
Di hari selanjutnya, penulis masih melanjutkan untuk update email 

satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandar Lampung. Selain itu, 

penulis juga mendapat tugas untuk mencari data Berita Acara Rekonsiliasi 

(BAR) seluruh satuan kerja di bulan Juni 2018. 

Di hari selanjutnya penulis mendapat tugas untuk koreksi catatan atas 

Laporan   Keuangan   satuan   kerja.   Penulis   mengoreksi   dari Laporan  

Realisasi Anggaran dan Neraca Satuan Kerja dicocokan dengan data yang ada 

di Catatan Laporan Keuangan 

2.    Pada Seksi Bank: 
 

Selanjutnya, penulis dipindah tempat di seksi Bank. Kemudian penulis 

melapor ke Kepala Seksi Bank, yaitu Bapak Endang Uhan. 

 Di seksi bank penulis mendapat tugas untuk memisahkan dan mencocokkan 

Laporan Harian Penerimaan. Laporan Harian ini dari bank-bank yang bekerjasama 

dengan KPPN Bandar Lampung. Kemudian menyertakan bukti penerimaan selain 



 
 

 

pajak. seperti Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran  Pengembalian  Belanja, 

Surat Setoran  Pabean, Cukai dan Pajak. Selama lima hari  di bagian  bank, 

penulis selalu mengerjakan tugas yang sama yaitu memisahkan dan mencocokkan 

Laporan Harian Penerimaan. 

 Di hari berikutnya penulis masih di seksi Bank. Di seksi Bank pada hari  ini,   

penulis   bersama   satu   penulis   lain dari SMK 4 bandar lampung. Tugas   yang 

dikerjakan penulis selama tiga hari di seksi ini yaitu menulis BAR secara manual. 

Berikut adalah gambar dari Buku BAR : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

Gambar 3.21 Penulisan BAR Manual 

 

3.   Pada Bagian PD (Pencairan Dana): 
 

 Selanjutnya, penulis mendapat bagian di seksi Pencairan Dana. Pertama yang 

penulis lakukan di seksi Pencairan Dana yaitu menghadap Kepala Seksi Pencairan 

Dana yaitu Bapak Ahmad Yusuf untuk melapor. Hari pertama di seksi Pencairan 

Dana, penulis diberi penjelasan mengenai seksi Pencairan Dana. Di seksi 

pencairan dana ini mempunyai beberapa tugas yang langsung berhubungan 

dengan satuan kerja berkaitan dengan pencairan dana satuan kerja. 

Kemudian penulis diberi data untuk dipelajari yaitu tentang daftar satuan 

kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandar Lampung. Satuan kerja di wilayah 

pembayaran KPPN Bandar Lampung pada tahun 2018 berjumlah 316 satuan 

kerja. Selanjutnya, penulis diajarkan untuk mengupload PMRT 



 
 

 

Pertama, penulis diajarkan untuk upload PMRT (Payment Management 

Resume Tagihan) untuk tagihan, lalu penulis membuka aplikasi SPAN pada 

browser di alamat core.span.kemenkeu.go.id/4444 dan memilih menu PM Unggah 

RT lalu pilih SPAN Resume Tagihan dan SPM, selanjutnya akan tampil menu dari 

Form PMRT tersebut, setelah itu pilih Unggah data resume tagihan dan cari file 

berdasarkan nomor SPM dari file yang kita dapatkan dari front office, lalu 

masukkan kode supplier dan data rekening yang akan diupload , selanjutnya pilih 

simpan data dan pilih pengecekan, jika data berhasil lolos verifikasi sistem maka 

pilih proses unggah, jika data ditolak oleh sistem kita pilih menu Laporan 

penolakan agar dapat melihat kenapa data bisa tertolak, lalu kita buka form 

permintaan penolakan di menu bar – view lalu permintaan, selanjutnya kita dapat 

melihat penolakan berupa output di browser dan bisa dicetak langsung. Setelah itu 

kita memberikan ke pegawa di Middle Ofiice untuk ditindaklanjuti.  

Berikut Gambar dari PMRT. 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

 
Gambar 3.22 Form Tampilan PMRT 

 

Selanjutnya penulis diajarkan untuk upload BCSR BCSR (Budget 

Commitment Supplier Register) untuk pendaftaran data supplier,  proses 

mengupload BCSR yaitu sama saja dengan PMRT pertama membuka SPAN pada 

browser di alamat core.span.kemenkeu.go.id/4444 lalu memilih menu BC   

Supplier Upload lalu memilih menu   Commitment management Supplier, 

selanjutnya akan tampil aplikasi SPAN dan Form BCSR, setelah itu pilih Buka dan 



 
 

 

cari file berdasarkan nomor SPM BCSR dari file yang kita dapatkan dari front 

office, setelah sukses upload dan jika data berhasil lolos dari verifikasi sistem 

maka pilih proses unggah, jika data tertolak oleh sistem kita memilih Tampilkan 

kesalahan atau Rejection Report untuk melihat kenapa data tersebut bisa tertolak, 

setelah itu kita buka form permintaan di menu bar  –  view lalu permintaan, 

selanjutnya kita melihat daftar penolakan berupa output di browser dan 

mencetaknya. Setelah itu kita memberikan ke pegawai di Middle Ofiice untuk 

ditindaklanjuti. Berikut gambar dari BCSR : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

 
Gambar 3.23 Form Tampilan BCSR 

 
 
4.  Pada Seksi Manajemen Satuan kerja dan Kepatuhan Internal  MSKI: 
 

Selanjutnya penulis di seksi Manajemen Satuan kerja dan Kepatuhan Internal 

(MSKI). Yang pertama kali penulis lakukan adalah menghadap Kepala Seksi 

untuk memperkenalkan diri. Kepala seksi di Manajemen Satuan Kerja dan 

Kepatuhan  Internal atau biasa disebut seksi MSKI yaitu  Bapak Purwanto. 

Selanjutnya,  penulis berkenalan dengan  pegawai di seksi manajemen satuan 

kerja dan kepatuhan internal.  

Di seksi MSKI penulis mendapat tugas untuk mengerjakan cek rekap Surat 

Perintah Pencairan Dana yang terbit satu hari sebelumnya (hari kerja), karena 

sabtu dan minggu libur, berkas yang dicek adalah berkas  tanggal  sebelum hari 

ini dicocokkan dengan daftar Surat Perintah Pencairan Dana beserta file 



 
 

 

pendukung lain seperti surat perintah membayar dan surat persetujuan 

pembayaran tagihan. Jika telah selesai cek berkas tersebut, berkas dikembalikan 

ke bagian umum untuk diarsipkan. Kemudian penulis Melakukan input   nomor 

Surat Perintah  Membayar  atau  Surat  Persetujuan  Pembayaran  Tagihan dan 

input kode satuan kerja. 

Tugas penulis di seksi ini sama setiap harinya, yaitu cek rekap Surat 

dicocokkan dengan daftar Surat Perintah Pencairan  Dana beserta file 

pendukung lain seperti Surat Perintah Membayar dan Surat Persetujuan 

Pembayaran Tagihan. Jika telah selesai cek berkas tersebut, berkas dikembalikan  

ke  bagian  umum  untuk  diarsipkan. Selain  itu,  tugas  yang penulis kerjakan 

adalah uji pengendalian utama tentang SP2D. Di dalam uji pengendalian utama 

tersebut, tugas praktikan adalah Melakukan input nomor Surat Perintah 

Membayar atau Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dan input kode satuan 

kerja. Karena berkas pada hari itu tidak terlalu banyak dan cepat terselesaikan. 

Berikut adalah gambar dari aplikasi OM SPAN yang penulis operasikan : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

 
Gambar 3.24 Tampilan OM SPAN 

 
 
 
 
 
 
5.   Pada Seksi Umum: 
 



 
 

 

Terakhir di Sub-bagian Umum. Di Sub-bagian umum yang pertama kali 

penulis lakukan adalah menghadap Kepala Sub-bagian Umum yaitu Ibu Agus 

Sufiani Purwastuti, untuk melapor, selanjutnya berkenalan dengan staff di sub-

bagian umum.  

Di Sub-bagian Umum, penulis mendapat mendapat tugas yaitu melakukan 

scan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diarsipkan. Selain itu, 

penulis juga mendapat tugas untuk memberi stempel pada tanda tangan Kepala 

KPPN Bandar Lampung atas penilaian kinerja seluruh pegawai. 

Sampai dengan hari terakhir di sub-bagian umum, penulis mengerjakan  

tugas  yang  sama  yaitu  scan  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D) beserta 

Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti lain dan mencetak daftar SP2D  

yang diterima dari  seksi bank kemudian digabung dengan SPM terkait dan 

akan dicek di seksi manajemen satuan kerja dan kepatuhan internal. 

Berikut adalah gambar kegiatan scan yang penulis lakukan di bagian Umum : 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

Gambar 3.25 Melakukan Scan Dokumen 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi : 
 

Komputer menjadi sarana penting bagi setiap instansi, maka dari itu kita 

harus rajin merawat dan memelihara dengan baik. KPPN Bandar 

Lampung telah mengadakan komputer dari tahun 2005 sehingga 

processor dan lain-lain perlu perbaikan bahkan pergantian, penulis 

menemukan satu komputer dibagian umum yang mengalami kendala: 

1. Komputer yang sering Hang 
 

2. selalu restart pada saat dinyalakan 
 

3. monitor tidak mendeteksi atau tidak adanya sinyal 
 
 

Berikut adalah gambar dari RAM pada komputer yang bermasalah di 

KPPN Bandar Lampung : 

 
 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 
 

Gambar 3.26 Membersihkan RAM pada komputer 
 
 
3.2.4  Cara Mengatasi Kendala : 
 

1. Matikan komputer, cabut kabel listrik dan buka penutup zasing 
 

2. Lepaskan Memory/RAM 
 

3. Bersihkan bagian kaki yang berwarna kuning seperti keemasan, 

gunakan penghapus pensil. 



 
 

 

4. Setelah dibersihkan, penulis pasang kembali RAM. Tetapi jika 

masih trouble, coba pindah slot yang lain. 

5. Jika masih sama, maka solusinya ganti yang baru 
 

Berikut adalah gambar dari CPU yang telah bisa digunakan setelah 

RAM yang telah penulis bersihkan 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Beni Prayoga Haris 2018) 

Gambar 3.27 Proses Pemasangan RAM



 
 

 

3.3   RIZKI PRATAMA  

 NPM 15311628 

3.3.1    Bidang Kerja 
 

PKL dilaksanakan di KPPN Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 2018 

sampai dengan 1 September 2018. PKLini dilakukan untuk memantapkan 

kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja penulis mempunyai 

kesempatan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Bandar Lampung. Selama 

Melakukan kegiatan PKL di KPPN Bandar Lampung, penulis bekerja di lima Sub 

Bagian, satu bagian untuk sepuluh hari kerja, bagian yang ditempati di KPPN yaitu, 

Sub Bagian Management Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Sub Bagian 

Umum, Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi (Vera), Sub Bagian Bank, dan Sub 

Bagian Pencairan Dana. Kelima bagian itu mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas : 

Mengolah data Satker, membuat label owner, membuat laporan survei, dan 

melakukan penyusunan berkas DIPA PETIKAN milik Satker 

2. Sub bagian Umum mempunyai tugas : 

Melakukan  kegiatan surat menyurat, membuat lembar uraian tugas, membuat 

dan memperbarui struktur organisasi 

3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas : 
 

Melakukan pengecekan berkas SPM harian dan bulanan, melakukan upload 

berkas kiriman satker di aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening 

Terintegrasi), melakukan pengecekan dan pencatatan berkas Lembar 

Pertanggungjawaban (LPJ), mendata berkas Laporan Keuangan dan Laporan 

Telaah di lembar monitoring 

4. Seksi Bank mempunyai tugas : 

Mencetak daftar SP2D Per Bank Operasional, melakukan input daftar SP2D 

yang telah dicetak ke laporan rekap SP2D saldo rekening per Bank 

operasional, menulis Berita Acara Rekonsiliasi Rekening milik Satker, 

mengelompokan Berita Acara Rekonsiliasi Rekening milik Satker ke dalam 

kardus 

 

5. Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas : 



 
 

 

Melakukan pengecekan dan penyetujuan berkas SPM PMRT, SPM BCSR, dan 

SPM BCKA yang telah di upload 

3.3.2    Pelaksanaan Kerja 
 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama Melakukan PKL (PKL) di KPPN 

Bandar  Lampung,  di  mulai  dari  tanggal  09  Juli  2018  s.d  01September 2018, 

waktu kerja pada hari Senin s.d hari Jumat. Dibawah ini adalah tabel jadwal 

penempatan penulis antar sub bagian atau seksi yaitu : 

 
Tabel 3.3 Tabel Penempatan Bagian PKL Rizki Pratama 

 
Bagian / Seksi                                      Tanggal 

MSKI (Manajemen Satker 

dan Kepatuhan Internal ) 09 Juli 2018 – 18 Juli 2018, 

Umum 19 Juli 2018 – 30 Juli 2018. 

Vera  (Verifikasi dan 

Akuntansi) 31 Juli 2018 – 09 Agustus  2018 

Bank 10 Agusutus – 21 Agustus 2018 

PD (Pencairan Dana ) 23 Agustus – 31 Agustus 2018 

 

Adapun Kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut : 
 
1.   Pada Bagian Management Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 
 

a. Mengolah dan mengelompokan Data Satker (Satuan Kerja) mentah yang 

mempunyai kode satker yang sama untuk dikelompokkan data-data    satker    

berdasarkan    jumlah pengajuan dari satker yang bersangkutan dan 

mendata jumlah satker PNS dari perusahaan tersebut berdasarkan jabatan 

yang di pegang di perusahaan tersebut. 

Penulis Melakukan pengolahan data satker dari data satker mentah 

kemudian dikelompokan berdasarkan kode satker yang sama dan nama – 

nama satker yang sama untuk diinputkan berdasarkan nama satker, NIP, 

jabatan, alamat, email dan no telepon kemudian diberi warna pada kolom 

yang sudah di masukan datanya. 

Berikut adalah gambar data sakter yang akan di olah berdasarkan data 

– data yang diajukan oleh masing - masing satker: 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.28 Mengolah Data Satker 

 
b. Mengelompokkan   berkas   DIPA   PETIKAN   Daftar   Isian Pelaksanaan 

Anggaran ke dalam owner yang telah di sediakan 

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan 

anggaran yang disusun oleh Pengguna anggaran dan di sahkan oleh Dirjen 

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ( 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2010). 

 Berikut adalah gambar berkas DIPA PETIKAN yang akan dikelompokan 

kedalam owner : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.29 Mengelompokan Berkas DIPA PETIKAN 

c. Membuat  dan  mencetak  label  masing  -  masing  owner berdasarkan 

berkas-berkas yang terisi di dalamnya yang berguna untuk mengetahui isi 

didalam owner hanya dengan melihat label owner. 

Berikut adalah gambar label owner yang dibuat  : 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.30 Membuat Label Owner 

 
 

d. Membuat laporan hasil survei 
 

Disini saya membuat laporan hasil survei untuk semester I dan II pada tahun 2017 

dan semester I pada tahun 2018. 

Berikut adalah gambar laporan survei kepuasan satuan kerja terhadap 

pelayanan KPPN Bandar Lampung : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.31 Tabel Laporan Hasil Survei 
 
 
2.   Pada Bagian Umum 

a. Mengelompokkan surat keluar dan memasukkannya ke dalam amplop 

berdasarkan tujuan pengiriman surat yang sama kemudian menulis nomor 

surat, nama satker dan alamat pengiriman di amplop. 

Berikut adalah gambar pengelompokan dan penulisan surat keluar : 



 
 

 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 
 

Gambar 3.32 Mengelompokan Surat Keluar dan Menulis Amplop 
 

b. Membuat Struktur Organisasi KPPN Bandar Lampung yang terbaru. 

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Bandar Lampung : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 

Gambar 3.33 Struktur Organisasi 

c. Membuat dan mencetak lembar uraian tugas dan kegiatan masing – 

masing pegawai Sub Bagian Umum. 

Lembar Uraian Tugas berisi data – data pegawai, uraian tugas dan kegiatan 

dari pegawai –pegawai di Sub Bagian Umum. 

Berikut adalah gambar lembar uraian tugas masing – masing pegawai 

Sub Bagian Umum : 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.34 Uraian Tugas 

d. Membuat  jadwal  tugas MC/Yelyel dan Nara Sumber pada acara Refleksi pagi 

pegawai KPPN Bandar Lampung kemudian memberikannya kepada   para   pegawai   

yang   mendapat   jadwal   menjadi petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Berikut adalah gambar pembuatan jadwal tugas MC/Yelyel dan Nara Sumber pada 

acara Refleksi pagi pegawai KPPN Bandar Lampung : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.35 Jadwal Petugas pada Acara Refleksi Pagi 

 
 
3.   Pada Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi (VERA) 
 

a. Mengecek dan mengelompokan SPM harian dan bulanan kemudian menyusun nya 

kedalam kardus arsip KPPN. 

Penulis mengelompokkan dan Melakukan pengecekan berkas SPM Harian dan 

Bulanan yang sudah terikat di atas meja lengkap dengan lembar pengecekannya. Disini 

penulis mengecek berkas SPM yang terdata di lembar pengecekan dan apabila ada berkas 

SPM yang tidak terdata di lembar pengecekan maka dikembalikan lagi ke pegawai yang 

mendata SPM. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Berikut adalah gambar laporan survei kepuasan satuan kerja terhadap layanan 

KPPN : 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.36 Mengecek dan Menyusun Berkas SPM Harian  

b. Mengupload data berkas kiriman satker dari email KPPN ke 

aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) 

Aplikasi SPRINT adalah aplikasi berbasis web yang dikeluarkan 

oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan 

untuk memudahkan proses izin pembukaan rekening pemerintah dan 

pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara oleh satuan kerja ke KPPN 

sebagai Kuasa BUN Daerah. Aplikasi SPRINT itu sendiri mengadopsi 

Aplikasi e-rekon & LK dimana satker Melakukan input dan upload 

data mandiri untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari KPPN 

(KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2018). 

c. Mengecek  Lembar Pertanggungjawaban  (LPJ)  dari  satker 

kemudian menceklis kelengkapannya di lembar kuning yang 

diletakkan di bagian depan Lembar Pertanggungjawaban dan 

dicatat di buku besar kode satker, nama satker, tanggal kirim, nama 

pengantar, LPJ bulan dan jenis LPJ (Penerimaan atau Pengeluaran). 

Penulis menceklis kelengkapan LPJ yang diserahkan satker ke 

lembar kuning, setelah dicek kemudian lembar kuning diletakkan 

dibagian depan LPJ agar dapat diketahui LPJ didalamnya lengkap atau 



 
 

 

tidak, setelah itu dicatat di buku besar kode satker, nama satker, 

tanggal, bulan LPJ dan jenis LPJ. 

Berikut adalah gambar ceklis kelengkapan Lembar 

Pertanggungjawaban (LPJ) ke lembar kuning : 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.37 Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) 

d. Mengecek Laporan Keuangan dan Laporan Telaah di lembar 

monitoring penyampaian untuk kemudian dibulatkan bagi satker yang 

sudah menyerahkan 

Disini penulis Melakukan pengecekan berkas LK dan Lembar Telaah 

ke lembar monitoring, apabila satker sudah menyerahkan maka di lingkari 

pada bagian nomor agar kepala bagian Verifikasi dan Akuntansi (VERA) 

dapat mengetahui satker yang sudah dan belum menyerahkan LK dan 

Lembar Telaah. 

Berikut adalah gambar melakukan pengecekan Laporan Keuangan dan 

Laporan Telaah : 

 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.38 Monitoring Laporan Keuangan dan Laporan Telaah 

 
 
4.   Pada Sub Bagian Bank 
 

a. Mencetak Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada masing – 

masing bank yang terdaftar kemudian Melakukan input nomor, nominal 

gaji dan nilai retur di Laporan Rekap SP2D gaji BO Pusat pada KPPN 

Bandar Lampung di Microsoft  Excel,  setelah  itu  di arsipkan  ke owner 

SP2D Harian. 

Disini penulis setiap pagi Melakukan cetak Daftar SP2D gaji dan non 

gaji pada masing – masing bank yang ditunjuk melalui aplikasi kemudian 

setelah dicetak, nomor dan jumlah saldo terakhir di inputkan kedalam 

Laporan Rekap SP2D gaji BO Pusat pada KPPN Bandar Lampung di 

Microsoft Excel. Setelah jadi, kemudian diberikan ke kepala Sub Bagian 

Bank untuk di cek dan ditanda tangan, setelah itu diberikan ke sekretaris 

dan dari sekretaris memberikannya ke kepala kantor. Setelah diterima, 

maka Daftar SP2D gaji dan non gaji di arsipkan pada owner SP2D harian 

yang telah disediakan. 

Berikut adalah gambar melakukan input laporan SP2D dari aplikasi SPAN  



 
 

 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 
 

Gambar 3.39 Daftar Surat SP2D 

Berikut adalah gambar merekap Daftar SP2D ke Microsoft Excel :

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.40 Laporan Rekap SP2D Gaji dan Non gaji 

b. Mengelompokkan dan menyusun Bar Rekon Rekening yang sudah diberi 

tanda terima oleh satker kedalam kardus arsip  KPPN 

 Disini penulis Melakukan penyusunan Bar Rekon Rekening yang 

sudah di beri tanda terima oleh satker yang bersangkutan kemudian di 

kelompokkan berdasarkan bulan dan dimasukan ke dalam kardus arsip. 

 Berikut adalah gambar mengelompokan Bar Rekon Rekening ke 

kardus arsip KPPN : 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.41 Mengelompokan Bar Rekon Rekening 

5.   Pada Sub Bagian Pencairan Dana (PD) 
 

Dibagian Pencairan Dana (PD) terdapat dua jenis pegawai yaitu yang pertama 

pegawai yang bertindak sebagai pengupload berkas SPM dan yang kedua pegawai 

yang bertindak sebagai pengecek dan menyetujui hasil upload oleh pegawai yang 

bertindak sebagai pengupload. 

a. Mengecek dan menyetujui berkas SPM yang berjenis PMRT. 
 

Disini penulis bertindak sebagai middle office yaitu mengecek dan menyetujui 

berkas SPM PMRT yang sudah di upload oleh pegawai lain yang bertugas sebagai 

pengupload. Pertama penulis membuka browser dan menuliskan alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444 kemudian akan tampil halaman login, kemudian 

penulis memasukan akun pegawai middle office atau yang bertindak untuk 

mengecek dan menyetujui berkas yang sudah di upload. Kemudian akan tampil 

halaman beranda dan akan tampil nama – nama berkas yang telah diupload oleh 

pegawai yang bertindak sebagai pengupload. Penulis mengklik pada berkas SPM 

yang sesuai dengan nomor pada berkas kemudian dicek kode satker, nomor dan 

jumlah saldo, setelah benar maka diklik menyetujui. Kemudian setelah selesai 

dicap dengan jenis cap Tagihan dan ditulis tanggal dan nama pemeriksa pada 

berkasnya. 

 

 



 
 

 

Berikut adalah gambar mengecek dan menyetujui SPM yang berjenis PMRT 

pada aplikasi SPAN : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

 
Gambar 3.42 Mengecek dan Menyetujui SPM PMRT 

 

b. Mengecek   dan   menyetujui   berkas   SPM   BCSR  (Budget Commitment 

Supplier Register) yang sudah di upload kemudian dicap dan ditulis tanggal dan 

nama pemeriksa pada berkasnya. 

Disini penulis bertindak sebagai middle office yaitu mengecek dan menyetujui 

berkas SPM BCSR yang sudah di upload oleh pegawai lain yang bertugas sebagai 

pengupload. Pertama penulis membuka browser dan menuliskan alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444 kemudian akan tampil halaman login, kemudian 

penulis memasukan akun pegawai middle office atau  yang bertindak untuk 

mengecek dan menyetujui berkas yang sudah di upload. Kemudian akan tampil 

halaman beranda kemudian klik 017 BC SUPPLIER UPLOAD dan pilih BCA 

Uppload Commitment Supplier dan akan terbuka aplikasi SPAN, setelah tampil 

klik cari dan akan muncul BCSR hasil upload, klik pada nama supplier dan klik 

lanjutkan. Kemudian setelah selesai dicap Supplier dan ditulis tanggal dan nama 

pemeriksa pada berkasnya. 

c. Mengecek dan menyetujui berkas SPM BCKA (Budget Commitment Kontrak 

Annual) 
 

Disini penulis bertindak sebagai middle office yaitu mengecek dan menyetujui 

berkas SPM BCKA yang sudah di upload oleh pegawai lain yang bertugas sebagai 

pengupload. Pertama penulis membuka browser dan menuliskan alamat 

core.span.kemenkeu.go.id/4444 kemudian akan tampil halaman login, kemudian 



 
 

 

penulis memasukan akun pegawai middle office atau yang bertindak untuk 

mengecek dan menyetujui berkas yang sudah di upload. Kemudian akan tampil 

halaman beranda dan akan tampil nama – nama berkas yang telah diupload oleh 

pegawai yang bertindak sebagai pengupload. Penulis mengklik pada berkas SPM 

yang sesuai dengan nomor pada berkas kemudian dicek kode satker,  nomor  dan  

jumlah  saldo,  setelah  benar  maka  diklik menyetujui. Kemudian setelah selesai 

dicap Karwas dan ditulis tanggal dan nama pemeriksa pada berkasnya. 

Berikut adalah gambar mengecek dan menyetujui SPM yang berjenis BCKA pada 

aplikasi SPAN : 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.43 Upload SPM BCKA 

3.3.3  Kendala yang Dihadapi 
 

  Pada saat pelaksanaan PKL, penulis menemukan berbagai kendala yaitu di Sub 

Bagian Umum penulis mengalami kendala di jaringan printer  karena pada saat ingin 

melakukan print harus memindahkan file nya terlebih dahulu menggunakan flashdisk 

ke komputer yang tersambung dengan print sehingga tidak akan efisien setiap ingin 

melakukan print, disini print yang digunakan yaitu print jenis Epson L120 Series. 

Setelah penulis tanya kepada pegawai yang menempati komputer tersebut 

ternyata komputer master pernah melakukan sharing printer dari komputer master ke 

komputer client menggunakan jaringan LAN tetapi pada saat komputer client ingin 

menambahkan printer dari komputer master terdapat error dan muncul peringatan 

Windows couldn’t connect to the printer. Check the printer name and try again. If this 

is a network printer, make sure that the printer is turned on, and that the printer 

address is correct  

Berikut adalah peringatan yang muncul saat ingin menyambungkan ke printer di 

komputer master : 



 
 

 

 
Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 

Gambar 3.44 Peringatan Error  
 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 
 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, maka penulis mencari tau cara 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara : 

1. Cek koneksi kabel printer ke PC 

2. Cek koneksi jaringan LAN dengan cara melakukan ping ke ip komputer 

master yang terhubung dengan printer dengan cara buka command prompt 

melaui menu RUN dengan mengetikan cmd kemudian enter. Lalu akan 

tampil command prompt kemudian ketikan ping 192.168.1.119 lalu tekan 

enter. 

Apabila muncul tulisan “Reply from 192.168.1.119: ...” berarti koneksi 

jaringan tidak bermasalah, dan apabila terdapat tulisan Reques timed out 

berarti koneksi jaringan belum berhasil. Karena disini ketika penulisan 

melakukan ping ke komputer  master muncul tulisan Reply form 192.168.1.119 

yang berarti koneksi jaringan tidak bermasalah 

3. Karena masih belum berhasil maka penulis melakukan restart Service Print 

Spooler dengan cara ketikan printah windows + R kemudian ketikan 

services.msc, cari tulisan print spooler kemudian klik kanan dan pilih restar, 

setelah itu restart komputer. 

 

Berikut adalah gambar saat ingin merestart Print Spooler : 



 
 

 

 

Sumber (Dokumentasi Pribadi Rizki Pratama 2018) 
 

Gambar 3.45 Restart Print Spooler 

 

4. Setelah berhasil maka lakukan Add Printer lagi dengan masuk ke jaringan 

komputer master dengan mengetikan ftp:\\192.168.1.119 kemudian cari print 

dan klik dua kali lalu select dan next hingga selesai (Kompidolar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 
 

4.1  Simpulan 
 

Secara umum, kegiatan Praktik Kerja Langsung Lapangan (PKL) yang 

penulis   lakukan   di   KPPN Bandar Lampung telah terlaksana dengan baik. Dari 

hasil Praktik Kerja yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa PKL ini dapat: 

1. Memperoleh  wawasan  tentang  pekerjaan  yang  dilakukan  di  KPPN 

Bandar Lampung, seperti : 

a. Mengetahui sistem yang digunakan KPPN, yaitu Sistem Perbendaharan   

dan Anggaran Negara (SPAN) 

b. Mengetahui prosedur pencairan dana pada kantor dinas di Lampung 
 
2. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah, seperti : 

a. Membantu melayani customer dari KPPN Bandar Lampung, yaitu 

bendahara yang mewakili kantor pemerintahan atau dinas yang ada di 

Lampung. 

3. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan 

pada dunia kerja, seperti : 

• Mengoperasikan aplikasi komputer seperti Ms.Excel dan Ms.Word 

• Mengoperasikan aplikasi SPAN. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

4.2.1    Untuk Mahasiswa yang akan PKL di KPPN Bandar Lampung 
 

• Mahasiswa   harus   lebih   hati-hati   dan   berkonsentrasi   pada   

saat menggunakan aplikasi SPAN di KPPN Bandar Lampung. 

• Diharapkan mahasiswa dapat membaur dan menjalin hubungan yang 

baik dengan para pegawai di KPPN Bandar Lampung 



 
 

 

• Mahasiswa harus dapat menguasai aplikasi Office seperti Ms.Word 

dan Ms.Excel karena sangat sering digunakan di KPPN Bandar 

Lampung. 

• Diharapkan untuk dapat mengingkatkan komunikasi dengan dosen 

pembimbing supaya segala sesuatu yang dilaksanakan selama PKL 

yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil 

yang maksimal. 

 
4.2.2     Untuk KPPN Bandar Lampung 
 

• Dibutuhkannya Pengadaan komputer dengan spesifikasi yang dapat 

menjalankan aplikasi SPAN dengan optimal . 

• Dengan menambah lemari tambahan untuk menyimpan seluruh 

outner arsip. 

• KPPN Bandar Lampung diharapkan mampu mengkritisi atau 

memberikan masukan secara langsung dan sportif kepada mahasiswa. 

• Diharapkan dapat menerima saran yang diberikan oleh mahasiswa 

PKL untuk Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Bandar 

Lampung. 

Hubungan yang telah terjalin antara pihak Universitas dengan 

pihak Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Bandar Lampung 

hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dapat memberikan umpan 

balik satu sama lain 
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LAMPIRAN 

 
 

Lampiran 1. Struktur Organisasi KPPN Bandar Lampung 

 

 
 

 



 
 

 

Lampiran 2. Suasana Pelepasan Pensiun Kepala Sub Bagian Umum 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Suasana Ruangan Bagian Umum  
 

 

 

 

Lampiran 4. Suasana Ruangan Seksi PD, Bank dan MSKI  



 
 

 

 

 

Lampiran 5 . Arsip Seksi Bank  

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran 6. Tempat Kerja Kepala Seksi Bank (Abiyyu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampiran 7. Buku BAR  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 8. Kegiatan upload pada Seksi Pencairan Dana (Beni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 9. Kegiatan Seksi Vera (Rizki)   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 10. Berkas Berita Acara Rekonsiliasi  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11. BAD SPM menjadi SP2D KPPN Bandar Lampung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12. Rekap SP2D Seksi Bank 



 
 

 

 

 

 Lampiran 13 . Foto Bersama Kepala Seksi Bank dan PD 

 

 
 

Lampiran 14. Foto Bersama Seksi Vera   



 
 

 

 

 

Lampiran 15. Foto Bersama Kepala Seksi MSKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16. Dokumen SPM PMRT  
 



 
 

 

 
 

Lampiran 17. Dokumen SPM BCSR 
 

 

 

Lampiran 18. Dokumen SPM BCSR 
 



 
 

 

 

 


