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PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik kerja lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian baik softskill maupun hardskill yang sudah diperoleh
selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan,
penulisan melaksanakan PKL di perusahaan PDAM Way Rilau Bandar Lampung
selama ±2 bulan yaitu pada bulan april sampai dengan juni 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi dibeberapa bagian yaitu
Bagian Umum, Keuangan, Humas Dan Langganan. kegiatan di bagian Umum
yaitu mencakup dari bagian–bagian Subbag Tata Usaha, Subbag Pembelian,
Subbag Protokol, Subbag Humas dan Hukum, yang dimana kegiatan di dalam
bagian Umum mencatat dalam setiap pembelian yang dilakukan, menghitung
jumlah karyawan, pencatatan tunjangan dari setiap karyawan, membuat suatu
surat pengumuman untuk setiap bagian–bagian pada perusahaan.
Kegiatan di bagian Keuangan yaitu mencakup dari bagian–bagian Subbag
Anggaran, Subbag Penagihan, Subbag Akuntansi, Subbag Kas, dan Subbag
Pencetakan Rekening, yang dimana kegiatan di dalam bagian Keuangan ini
mencatat transaksi–transaksi yang terjadi pada PDAM Way Rilau, merekap data
dari setiap sub bagian untuk diijadikan laporan keuangan setiap bulannya dan
tahunnya Kegiatan di bagian Humas dan Langganan yaitu mencakup dari bagian
Subbag Pelayanan Langganan dan Subbag Hubungan Langganan yang dimana
kegiatan di dalam bagian Humas dan Langganan ini yaitu bersangkutan dengan
masyarakat langsung, seperti menerima komplain dari pelangggan, mencatat
laporan–laporan, pemeriksaan data–data untuk melakukan pencocokan apabila
terjadi kerusakan atau rubah tarif.
Kata kunci: softskill dan hardskill, PKL, PDAM, Umum, Keuangan, Humas dan
Langganan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengkedepankan kualitas dalam
menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional
dan Tri Dharma Universitas. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL
(FTIK-UTI,(2017).
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing.
Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang dipelajari. PKL
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen
pembimbing yang melakukan syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus
ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang
Strata 1 (S1).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan sarana dalam proses pembentukan kemampuan dan kompotensi
mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan
perencanaan yang sistematias dan terarah. Buku pedoman ini memberikan
petunjuk keadaan mahasiswa FKTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam
melaksanakan PKL.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, yang berlokasi di Jl.
Pangeran Emir M. Noer No.11A, Sumur Putri, Bandar Lampung adalah sebuah
perusahaan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang
pengelolaan air minum. Untuk mengetahui sistem yang berjalan pada perusahaan
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atau instansi pemerintah, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari
selama

duduk

di

bangku

perkuliahan

maka

penulis

secara

langsung

mempraktikkan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau, terutama yang
berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan,
bahwa teori yang telah dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya
sehingga teori tersebut dapat berguna dan dilaksanakan dengan baik
(www.pdamwayrilau.com).

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Maksud Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan menunjukan apa yang
dilakukan pada kegiatan PKL antara lain :
a. Mempelajari bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja Lapangan.
b. Menerapkan teori – teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan.
c. Mengasah soft skill dan hard skill.
Adapun Tujuan pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk 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.
b. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
c. Memberikan saran pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
d. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.
e. Memberikan pengalama kerja kepada mahasiswa dalam hal bagaimana
bekerja dan bersikap di dunia kerja.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
a. Melatih mahasiswa untuk disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas,
kerjasama dan beretika.
b. Menerapkan ilmu yang telah didapat selama di perkuliahan.
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c. Menambah pengalaman dan dapat beradaptasi dengan baik pada dunia
kerja yang sebenernya.
d. Meringankan pekerjaan perusahaan selama melakukan kegiatan PKL.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yang berlokasi di
Jl.Pangeran Emir M. Noer No.11A, Sumur Putri Teluk Betung Utara, Bandar
Lampung adalah sebuah perusahaan daerah milik pemerintah kota bandar
lampung yang bergerak di bidang pengelolaan air minum, perusahaan ini bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Hal ini
diatur sesuai dengan peraturan walikota bandar lampung nomor 76 tahun 2008,
tentang tugas pokok yaitu mendistibusikan kebutuhan air bersih masyarakat di
daerah pelayanan secara memadai, adil dan merata serta berkesinambungan
(www.pdamwayrilau.com).
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Gambar 1.1 Denah Lokasi PDAM Way Rilau
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1.5 Jadwal Pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada semester 6
(Genap) tahun ajaran 2018/2019 yang dimulai 16 April 2018 sampai dengan 9
Juni 2018 atau selama 59 hari , yang dilaksanakan di perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Way Rilau, dengan waku kerja yaitu : jam kerja hari senin
sampai dengan kamis pukul 07.30 – 15.50 sedangkan jam kerja hari jum’at pukul
07.30 – 16.00 WIB (www.pdamwayrilau.com).
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Sejarah Perusahaan
Sejarah berdirinya perusahaan sistem penyediaan sarana dan prasarana air
bersih di kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman pemerintahan Belanda yaitu
sejak tahun 1917 dengan mengusahakan atau memanfaatkan Sumber Mata air
Way Rilau yang berkapasitas produktif 18 liter/detik yang bertujuan untuk
melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya.
Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh seksi air minum
pemerintah Daerah Tingkat 1 Tanjung Karang – Teluk Betung. Status perubahan
ini pun belum memenuhi pertumbuhan dan perkembagan seksi air minum,
mengingat status kelembagaan jaringan akibat keterbatasan (APBD) Tingkat
II.pada Tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor :
02 Tahun 1976, yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum,
dengan nama PDAM Way Rilau Kotamadya daerah Tingkat II Tanjung Karang –
Teluk Betung dan merupakan salah satu badan usaha milik Daerah Kotamadya
Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung.
Dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung
Karang – Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 1983, maka nama Perusahaan
Daerah Air Minum Way Rilau berubah menjadi perusahaan Daerah Air Minum
Way Rilau Kota Bandar Lampung.
PDAM WAY RILAU Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu
perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas melaksanakan. Mengelola sarana
dan prasarana dibidang penyediaan air bersih secara adil dan terus menerus, di
samping mempunyai fungsi sosial dan profil dengan penerapan prinsip – prinsip
ekonomi perusahaan (www.pdamwayrilau.com).
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2.2 Visi dan Misi
2.2.1. Visi
Mewujudkan pelayanan yang terbaik, profesional dan mandiri dalam
pernyataan tersebut mengandung arti pelayanan terbaik, bahwa PDAM
mampu memberikan jaminan pelayanan kuantitas, kualitas dan kontonuitas
(K3) kepada Masyarakat atau konsumen.
2.2.2. Misi
Agar memenuhi visi tersebut, PDAM Way Rilau telah menetapkan 5
misi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan dengan kualitas air sesuai dengan persyaratan yang
berkualitas yang memadai secara terus menerus.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan.
5. Meningkatkan hubungan dengan stakeholders
2.3. Logo Perusahaan
Setiap perusahaan memiliki logo sebagai identitas perusahaan, begitu pula
dengan PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Logo PDAM Way Rilau Bandar
Lampung dapat dilihat pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Logo PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
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Adapun arti dan makna dari logo PDAM Way Rilau Bandar Lampung adalah
sebagai berikut :
1. Tirta : air
2. Dharma : hajat hidup.
3. Tirta Dharma : pengabdian.
4. Warna Hijau pada bentuk lingkungan : melambangkan kualitas air baku
yang belum di olah.
5. Warna biru pada lingkaran : kualitas air yang memenuhi syarat – syarat air
minum yang di salurkan bagi kesejahteraan rakyat.
6. Rangkaian bentuk – bentuk keseluruhan mewujudkan huruf – huruf PAM
yang sudah sangat dikenal kepanjangannya oleh masyarakat.
7. Lambang yang dibuat dengan ukuran perbandingan : panjang : lebar =
3 : 2.

2.2 Fungsi PDAM Way Rilau Bandar Lampung
Perusahaan daerah mempunyai fungsi :
1. Perencanaan yang meliputi segala kegiatan untuk merencanakan,
mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun kebijakan perusahaan
serta program kerja.
2. Pelaksanaan pelayanan jasa dan kemanfaatan umum bidang penyediaan
dan penggunaan air minum yang meliputi segala kegiatan produksi,
distribusi, pembuatan dan pemungutan rekening air minum serta
pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan perusahaan.
3. Penyelenggaraan administrasi perusahaan yang meliputi segal kegiatan di
bidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, produksi air minum,
material termasuk perlengkapan, barang – barang dan seluruh inventaris
perusahaan.
4. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala kegiatan guna mewujudkan
kesatuan, keserasian dan keterpaduan dalam meningkatkan pelayanan air
minum kepada masyarakat.
5. Pengawasan yang meliputi segala kegiatan pengendalian dan pengamanan
pelaksanaan tugas pokok perusahaan sesuai dengan kebijakasanaan yang
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ditetapkan oleh walikota dan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
2.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dapat
dilihat pada gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PDAM Way Rilau Bandar Lampung
(papan struktur organisasi PDAM Way Rilau)
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2.3.1. Unsur – unsur organisasi perusahaan
a. Unsur Pimpinan adalah Direksi :
1. Direktur Utama
2. Direktur Bidang Umum
3. Direktur Bidang Teknik
b. Unsur Staf terdiri dari :
1. Kepala satuan pengawas intern
2. Kepala badan penelitian, pengembangan LAN
c. Unsur Pelaksana yaitu kepala bagian
2.3.2.

Susunan organisasi perusahaan
a) Badan Pengawas
b) Direktur Utama
c) Direktur Bidang Umum yang membawahi :
1.

Bagian Keuangan yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran
b. Sub Bagian Penagihan
c. Sub Bagian Akuntansi
d. Sub Bagian Kas
e. Sub Bagian Pencetakan rekening Air

2.

Bagian Umum yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Pembelian
c. Sub Bagian Protokol
d. Sub Bagian Humas Dan Hukum

3.

Bagian Personalia yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengembagan Pegawai
b. Sub Bagian Umum Kepegawaian

4.

Bagian Hubungan Langganan yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pelayanan Langganan
b. Sub Bagian Hubungan Langganan

d) Direktur Bidang Teknik yang membawahi :
1. Bagian Perencanan Teknik yang membawahi :
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a. Sub Bagian Perencanaan Teknik Air Minum dan Pemetaan
b. Sub Bagian Administrasi Perencanaan
2.

Bagian Produksi yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi
b. Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air dan Labotorium

3.

Bagian Distribusi yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Distribusi dan Penymabungan.
b. Sub Bagian Meter Air dan Segel.
c. Sub Bagian Penertiban Pelanggan.

4.

Bagian Perawatan Peralatan yang teridri dari :
a. Sub Bagian Perawatan Mesin dan Listrik.
b. Sub Bagian Bengkel Meter.

e) Satuan Pengawas Intern yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengawas Keuangan, Administrasi Umum dan
Kepegawaian
b. Sub Bagian Pengawas Operasional Teknik
f)

Badan Penelitian, Pengembangan dan LAN yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi Umum.
b. Sub Bagian Teknik.
c. Sub Bagian LAN.

2.4 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
1. Direktur utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Membantu walikota di bidang pelayanan air minum.
b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan
kebijaksanaan walikota dan ketentuan lain yang di tentukan
oleh perusahaan.
c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua
kegiatan perusahaan.
d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pegawai
perusahaan.
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e. Mengadakan kerjasama dan instansi pemerintahan maupun
swasta, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f. Memberikan bahan, saran, dan pertimbangan kepada walikota
tentang

pengolahan

perusahaan

sebagai

dasar

untuk

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.
2. Direktur bagian umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :
a. Membantu direktur utama dibidang tugasnya.
b.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian
keuangan, bagian umum, bagian personalia, dan bagian
hubungan langganan.

c.

Merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan.

d.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang
keuangan, kepegawaian, kesekretarisan dan bidang hukum.

e.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegian pengadaan dan
pengelolaan perlengkapan.

f.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang
pelayanan kepada pelanggan dan kehumasan.

1. Bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membantu direktur bidang umum dalam bidang tugasnya.
b.

Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari
sub bagian tata usaha, sub bagian pembelian, sub bagian
protokol, sub bagian humas dan hukum serta bendaharawan
barang.

c.

Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan – kegitan di
bidang administrasi perusahaan, kesertarisan kerumahtanggaan
dan protokoler.

d.

Merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan,
perawatan gedung dan halaman yang dimiliki perusahaan.

e.

Melaksanakan

dan

mengendalikan

pembelian

dan

penyimpanan barang – barang yang di perlukan perusahaan.

13

f.

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada direktur
bidang umum sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Bagian umum terdiri dari :
a. Sub bagian tata usaha.
b. Sub bagian pembelian.
c. Sub bagian protokol.
d. Sub bagian humas dan hukum.

3. Sub bagian humas dan hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
a.

Membantu kepala bagian umum dalam bidang tugasnya.

b.

Menyelenggarakan kegiatan informasi bagian pelanggan dan
masyarakat.

c.

Menampung, mencatat melayani pengaduan dan memberikan
penjelasan kepada pelanggan masyarakat sesuai kelompok
permasalahannya, berkoordinasi dengan bagian lainnya untuk
mencarikan jalan keluar atau pemecahan masalah.

d.

Menyiapkan, menyusun dan menyajikan bahan – bahan untuk
ekspos/ pemberitahuan.

e.

Menyiapkan bahan pertimbangan penegakan hukum dan
mngusahakan

bantuan

hukum

kepada

semua

unsur

diperusahaan atas masalah hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tugas.
f.

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian umum sesuai dengan bidangnya.

g.

Menghimpun peraturan perundang – undangan dan melakukan
dokumentasi.

4. Bagian produksi mempunyai tugas sebagai berikut :
a.

Membantu dirktur bidang teknik dalam bidang tugasnya.
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b.

Merencankan , mengkoordinir dan mengawasi kegiatan sub
bagian sumber air dan trasmisi, sub bagian pengendalian
kualitas air dan laboratorium.

c.

Mengendalikan dan memelihara keberadaan sumber air.

d.

Mengendalikan dan mengawasi produksi air, jaringan pipa
transmisi dan bangunan air.

e.

Merencanakan dan mengoptimalkan tingkat produksi air,
pemeliharaan instalasi pengelolahan air sesuai persyaratan
yang

telah

ditetapkan

dan

mengadakan

pemeliharaan

reservoar.
f.

Menyelenggarakan analisa fisika, kimia, dan bakteriologi
sehingga mutu air yang didistribusikan dapat dipertanggung
jawabkan.

g.

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada direktur
bidang teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

h.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur
bidang teknik.

2.5. Kegiatan Umum Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung adalah
perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang memproduksi air bersih. Dalam
pemasarannya perusahaan melakukan kegiatan dengan cara menyalurkan air
bersih ke rumah – rumah tangga, perusahaan – perusahaan industri, lembaga –
lembaga sosial dan sebagainya.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 PELAKSANAAN PKL : AKHMAD QADAFI AZIZ HERMAN, NPM
15311850
3.1.1. Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Way Rilau Penulis ditugaskan di bagian Umum dibawah
bimbingan Hikmarwadi,BYM,SE , Kepala Sub Bagian Umum.
3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di
perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Yaitu :

a. Tabel kegiatan pada tanggal 16 April 2018 s.d 21 April 2018
No

Divisi

Kegiatan
Menghitung
daftar

Keterangan

L/P

dalam Penulis melakukan perhitungan

tunjangan

makan L/P

dalam

daftar

tunjangan

siang karyawan/ TI PDAM makan siang karyawan / TI
“Way Rilau” kota Bandar PDAM “ Way Rilau ” kota
1.

Umum

Lampung bulan Desember Bandar Lampung pada bulan
2017.

Desember tahun 2017

untuk

melakukan pengecekkan dalam
setiap

bulannya

terdapat

perubahan atau tidak.
Menghitung,membuat

Penulis melakukan perhitungan

laporan dan menginput hasil L/P
dari

perhitungan

tunjangan
2.

Umum

dalam

daftar

tunjangan

daftar makan siang karyawan / TI
siang PDAM “ Way Rilau ” pada

makan

karyawan/ TI PDAM “Way bulan Januari tahun 2018 untuk
Rilau”

kota

Bandar melakukan pengecekkan dalam

Lampung

bulan

Januari, setiap

Februari, Maret 2018.

bulannya

perubahan atau tidak.

terdapat

16

Menghitung
keseluruhan

hasil Penulis melakukan perhitungan
data

jumlah karyawan

berdasarkan

karyawan/ TI PDAM “Way pendidikan
3.

Umum

Rilau”

kota

untuk

mengecek

Bandar berapa banyak karyawan yang

Lampung.

berpendidikan

S3,S1,D3,

DIPLOMA dan SMA.
Membantu

mencari

data Penulis

melakukan

pencarian

2010 kebah didalam lemari data dari 2010 kebawah untuk di
4.

Umum

untuk diarsipkan ditempat arsipkan karena terlalu banyak
pengarsipan.

dokumen–dokumen yang tidak
terpakai di lemari pengarsipan.

Membuat flowscahr untuk Penulis melakukan pembaruan
kasubag personalia 2016.
5.

Umum

flowchart dari berkas yang ada
dan melakukan penganalisaan
dari uraian berkas yang lama.

Merekap

kembali

keseluruhan
karyawan
6.

Umum

total Penulis

kota

Lampung

melakukan

jumlah pencekan laporan kembali dan
PDAM

Rilau”

diminta

“Way memperbarui daftar yang sudah
Bandar diperbarui kembali.

berdasarkan

pendidikan.
b. Tabel kegiatan pada tanggal 23 April 2018 s.d 28 April 2018
No

Divisi

Kegiatan
Membuat

1.

Umum

flowchart

Keterangan
dari Penulis diminta membuat dan

bagian kegiatan pembelian, menganalisis uraian flow untuk
pergudangan, protokol dan dijadikan alur flowchart yang
kesejahteraan pegawai.

baru.

Mengedit foto surat untuk di Penulis diminta mengedit foto
2.

Umum

jadikan surat kembali.

surat

untuk

dijadikan

surat

kembali dengan format latar
background yang berbeda.
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Membantu

dan

membeli Penulis diminta untuk membantu

peralatan untuk keperluan mencari barang–barang di lemari
3.

Umum

PDAM “ Way Rilau “ pada dan
bagian kebersihan.

melakukan

pengecekan

barang, bila terjadi kekurang
dalam stock barang, barang akan
dicatat dan dibeli.

Mencatat dan menyerahkan Penulis

diminta

melakukan

hasil ekspedisi voucer ke pencatatan barang yang dibeli di
4.

Umum

bagian keuangan.

buku

pencatatan

ekspedisi

voucer dan menyerahkan hasil
dan berkas ke keuangan untuk
ditanda tangani.

c. Tabel kegiatan pada tanggal 30 April 2018 s.d 05 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Membuat daftar permintaan Penulis diminta membuat dan
barang

dan

membuat menginput

perkiraan harga.
1.

daftar

permintaan

barang sesuai dengan kebutuhan

Umum

dan membuat perkiraan harga
yang berisi dafar barang yang
telah diisi pada tabel permintaan
barang.
Mencatat
pembelian

2.

Umum

bagian

anggran Penulis
barang
umum

diminta

dari pencatatan

melakukan

pembelian

barang

dibuku yang dibeli oleh bagian umum

pencatatan anggaran.

dan

kemudian

diserahkan

kebagian keuangan untuk didata
dan ditanda tangani.
Menyerahakan laporan ke Penulis diminta menyerahkan
3.

Umum

pom

pertamina

sebagai laporan tentang pembelian BBM

tanda bukti bahwa telah ke pom BBM yang bersangkutan
melakukan pembelian.

sebagai bukti.
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Membuat undangan aqiqah.
4.

Umum

Penulis

diminta

membuat

undangan

aqiqah

permintaan

dari salah satu karywan.

d. Table kegiatan pada tanggal 07 Mei 2018 s.d 12 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menulis, menstampel dan Penulis

diminta

mentanda tangani pada nota polisi
DO
1.

Umum

BBM

kendaraan

no
dan

pertalite menstampel kemudian nota DO

kendaraan
karyawan

menulis

bermotor BBM pertalite ditanda tangani
sesuai

dengan oleh yang kasubag umum dan

bagian–bagian.

dibagiakan atau diserahkan ke
karyawan yang membutuhkan
pada masing – masing bagian.

Membuat

laporan

daftar Penulis

permintaan pengadaan.
2.

diminta

menginput

daftar

permintaan

laporan

pengadaan untuk di cetak dan

Umum

diserahkan

kepada

yang

bersangkutan

untuk

ditanda

tangani.
Acara penyambutan bulan Penulis mengikuti acara kegiatan
3.

Umum

suci Ramadhan 1439 H.

kantor

dalam

penyambutan

bulan

rangka
suci

Ramadhan 1439 H.

e. Tabel kegiatan pada tanggal 14 Mei 2018 s.d 19 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan
Membuat
laporan

1.

Umum

dan

Keterangan
mengisi Penulis diminta untuk membuat

identifikasi laporan dan mengisi laporan

kerusakan, dan menstampel identifikasi
nota pembelian BBM.

lembar

kerusakan
identifikasi

pada
dan

menstampel nota sebagai bukti.
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Membuat surat pengadaan Penulis diminta untuk membuat
2.

Umum

barang.

surat pengadaan barang yang
akan diserahkan kepada yang
bersangkutan.

Membuat
3.

Umum

surat Penulis diminta membuat surat

pengumuman untuk jadwal pengumuman
pada bulan puasa.

untuk

jadwal

bulan suci ramadhan 1439 H dan
dicetak.

Mengarispkan

surat Penulis diminta mengarsipkan

kunjungan PKL, penelitian surat

kunjungan

PKL,

dari kampus lain dan juga pengumuman jadwal kerja pada
pengarsipan

surat bulan

puasa,

pengumuman jadwal kerja pengarsipan

di

tempat

sesuai

dengan

pada bulan suci ramadhan pembagiannya dan membagikan
4.

Umum

dan

membagikan

pengumuman

surat surat pengumuman jadwal kerja
kesetiap pada bulan puasa yang sudah

bagian–bagian.

dicetak dan dibagikan ke setiap
bagian–bagian kantor dan dicatat
dibuku

disposisi

dengan

melakukan tanda tangan bahwa
setiap bagian sudah menerima
edaran pengumuman.
Membuat dan menginput Penulis diminta membuat dan
daftar permintaan barang menginputkan daftar permintaan
(DPB),

dan

menstampel barang yang dibutuhkan oleh

nota pembeliaan BBM.
5

Umum

bagian–bagian perusahaan untuk
kebutuhan pada setiap ruang
kerja, dan menstampel

nota

pembelian BBM untuk dijadikan
bukti bahwa nota tersebut telah
sah untuk menerima BBM.
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Mencari

dan

mengedit Penulis diminta mencari dan

gambar.
6.

mengedit

Umum

gambar

dijadikan

suatu

untuk

karya

anak

sekolah, pemintaan dari salah
satu karyawan.

f. Tabel kegiatan pada tanggal 21 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menginputkan

daftar Penulis

diminta

melakukan

permintaaan pengadaan dan penginputtan daftar permintaan
perkiraan harga pembelian pengadaan dan juga menginput
1.

Umum

HBL, Umum, Distibusi dan perkiraan harga pembelian dan
dicetak

untuk

ditanda dicetak, dan diserahkan kepada

tangani sebagai bukti sesuai orang yang bersangkutan untuk
dengan bagian.

ditanda tangani sebagai bukti.

Menstampel DO BBM solar Penulis
SPBU Palapa.
2.

diminta

menstampel

pada lembar DO BBM untuk
permintaan BBM pada SPBU

Umum

Palapa

dengan

menyerahkan

lembaran DO BBM yang sudah
distampel
Menginput dan mencetak Penulis

diminta

melakukan

daftar

permintaan

DPB dan daftar perkiraan pencatatan
3.

Umum

harga untuk tanggal 21 mei barang yang dibutuhkan oleh
2018.

bagian yang membutuhkan dan
daftar perkiraan harga barang
yang telah dicatat sebelumnya.

Membuat
surat
4.

Umum

umroh

dan

cuti
dan

mencetak Penulis

diminta

melaksanakan pembuatan
surat

melakukan

surat

cuti

SK melaksanakan umroh yang akan

kenaikan gaji berkala pada diserahkan

ke

karyawan.

untuk

perusahaan

pimpinan
ditanda
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tangani dan pembuatan surat SK
kenaikan

gaji

karyawan

yang

berkala

pada

sudah

lama

bekerja dalam perusahaan dan
mencetak surat–surat yang sudah
dibuat.

g. Tabel Kegiatan pada tanggal 28 Mei 2018 s.d 2 Juni 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Mengedit nota dinas yang Penulis diminta mengedit isi
1.

Umum

sudah ada untuk di cetak.

nota dinas seperti tangga, judul
dan isi, kemudian dicetak untuk
diserahkan ke kabag.

Membuat
(Surat
2.

Umum

surat

SPMK Penulis diminta mebuat surat

Perintah

Mulai SPMK dari daftar–daftar DPB

Kerja).

dan

dicetak

tangani

untuk

ditanda

oleh direktur utama

perusahaan
Mengedit

dan

memberi Penulis diminta mengedit dan

nama piagam.
3.

Umum

memberi

nama

pada

suatu

piagam yang akan diserahkan
kepada karyawan yang akan di
beri piagam
Menyerahkan

bukti Penulis

diminta

memberikan

perbaikan mobil kantor ke surat tanda perbaikan ke bagian
4.

Umum

bagian bengkel yang bekerja bengkel
sama dengan PDAM.

yang

bekerja

sama

dengan PDAM untuk sebgai
bukti

bahwa

mobil

telah

diperbaiki.
Menyerahkan
5.

Umum

bukti Penulis diminta mengantarkan

pembelian barang keperluan bukti pemeblian barang unutk
perbaikan mobil yang telah perbaikan mobil dan ditanda
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diperbaiki

pada

bengkel tangani

yang bekerja sama.

sebgai

bukti

bahwa

barang telah dibeli.

h. Tabel kegiatan pada tanggal 04 Juni 2018 s.d 09 Juni 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Mengarsipkan file rahasia Penulis

diminta

merapihkan

ke dalam lemari arsip sesuai file–file yang telah diperiksa
dengan bagian–bagian yang oleh
1.

Umum

ditentukan.

pemeriksa

kantor,

dan

nyusun kembali file–file yang
telah dikeluarkan dari berkas dan
disusun kembali ke dalam map
berkas sesuai dengan bagian–
bagian.

Menyerahkan file gudang ke Penulis diminta menyerahkan
protokol.
2.

file gudang yang telah ditanda

Umum

tangani

sebagai

pencatatan

dan

bukti

dan

kemudian

diserahkan ke kebagian gudang.
Mengantar

laporan Penulis diminta mengantarkan

pembelian BBM ke SPBU laporan
3.

Umum

Palapa.

pembelian

BBM

di

SPBU Palapa sebgai tanda bukti
bahwa telah menerima laporan
pembelian dari PDAM ke SPBU
Palapa.

Pengecekan

laporan Penulis

pencatatan hutang di kantin.
4.

Umum

diminta

melakukan

pengecekan laporan hutang di
kantin untuk didata jumlah total
keseluruhan hutang-hutang yang
ada.

Menyerahkan
5.

Umum

kwitansi

laporan Penulis diminta menyerahkan
pembayaran kebagian SPBU untuk ditanda

pemeblian BBM ke SPBU.

tangani sebagai tanda bukti.

23

Menyerahkan
keuangan
6

Umum

makan

laporan Penulis diminta menyerahkan

dan

siang

tunjangan laporan keuangan dan tunjangan
ke

bagian makan

keuangan.

siang

pada

bagian

keuangan untuk dicek dalam
setiap laporannya

Menyerahkan
7

Umum

asuransi Penulis diminta menyerahkan

PDAM ke kantor asuransi

surat asuransi ke kantor asuransi
untuk diserahkan kesalah satu
karyawan asuransi.

Menulis dan menstampel Penulis diminta menstampel dan
DO BBM pertalite
8

Umum

menulis seperti no polisi untuk
permintaan BBM pada SPBU
yang

bekerja

sama

dengan

PDAM.

i.

Kendala yang dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan PKL di Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung Yaitu :
1.

Komputer yang terkena virus
a. Karyawan tidak pernah scaning atau membersihkan virus yang
terdeteksi
b. Kurangnya update anti virus pada komputer

2.

Kendala pada handphone yang dipakai pada pelaksaan kerja untuk
bagian lapangan
a.

lambatnya pada sistem handphone yang dipakai

b.

Banyaknya file yang di simpan pada handphone

c.

Kapasitas pada handphone yang kurang memadai
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ii.

Cara mengatasi kendala
1. Cara mengatasi kendala komputer yang terkena virus
a. Menanyakan secara detail awal terjadinya terkena virus pada
komputer.
b. Melihat dan mencari file,folder atau driver yang terkena virus.
c. Melakukan scaning pada file,folder atau driver untuk ngetahui apakah
file, folder atau driver terkenanya virus.
d. Setelah virus terdeteksi pada aplikasi anti virus, virus yang terdeteksi
akan bisa langsung dihapus melalui aplikasi anti virus
e. Melakukan scaning kembali memastikan virus yang sudah terdeteksi
sudah hilang.
f. Setelah melakukan scaning, penulis melakukan update anti virus untuk
mendapatkan anti virus versi yang baru, dengan cara mengkoneksikan
komputer dengan jaringan internet, membuka aplikasi anti virus yang
terdapat di komputer kemudian klik update pada aplikasi anti virus.
g. Setelah melakukan update pada aplikasi anti virus, aplikasi akan secara
otomatis akan berubah menjadi versi yang baru.

2. Pada pelaksanaan kerja lapangan petugas yang melakukan survei di
lapangan, petugas diberikan handphone untuk melaksanakan tugasnya
seperti memfoto angka pada meteran PAM, pengecekan pipa, dan kondisi
pada lahan PDAM , akan tetapi handphone yang dipakai oleh petugas
mempunyai spesifikasi yang kurang, pengoperasian pada handphone yang
lambat dan penyimpanan file pada handphone, cara yang dapat dilakukan
dalam mengatasi kendala yaitu :
a. Melihat spesifikasi pada handphone.
b. Membackup file –file yang ada pada handphone
c. Menyarankan

untuk

menambahkan

memory

eksternal

pada

handphone.
d. Mengupdate handphone, agar dalam menjalankan sistem pada
handphone berjalan dengan lancar dan stabil, dikarenakan handphone
yang dipakai tidak pernah diperbaharui.
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3.2 PELAKSANAAN

PKL : BAGUS RAHMAT SETIAWAN, NPM

15311723
3.1.1. Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Way Rilau penulis ditempatkan di bagian Keuangan, tepatnya di Bagian
Sub Anggaran dan Sub Bagian Akuntansi .
3.2.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung yakni :

a. Tabel kegiatan pada tanggal 16 April 2018 s.d 21 April 2018
No

Divisi

Kegiatan
Mencatat

Keterangan

transaksi

a. Penulis mencatat transaksi

pembayaran pelanggan

pembayaran pelanggan bulan

bulan

April

April

2018,

akuntasi

penerimaan

dan

tanggal, jumlah biaya dan

bulan

menginput

Maret,
dan

yaitu

buku

data

tahun

Keuangan

pada

merekap

pengeluaran perusahaan

1.

2018

mencatat

PPN(10%).
b. Penulis melakukan perekapan
data

penerimaan

dan

penerimaan pengeluaran

pengeluaran

kas bulan Maret 2018,

PDAM bulan Maret 2018 di

dan menginput jurnal

aplikasi Microsoft Excel.

bayar dan terima bulan
Maret 2018.

perusahaan

c. Penulis menginput data jurnal
bayar dan terima bulan Maret
2018 yang data nya di ambil
dari jurnal penerimaan kas
bulan Maret 2018 yang telah
di buat di aplikasi Microsoft
Excel.
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Menginput data laporan
keuangan

laba/rugi

bulan maret 2018, dan
mengimport

Keuangan

laba/rugi PDAM tahun 2018
ke Microsoft Excel.

dan

b. Penulis Melakukan Import

pajak

data pajak karyawan PDAM

karyawan PDAM bulan

dari file CSV ke aplikasi

Maret 2018.

ESPT

mengolah

2.

a. Penulis menginput laporan

data

Masa

2126,

serta

mengolah

data

pajak

karyawan

PDAM

bulan

Maret 2018 di aplikasi ESPT
Masa 2126.
Mengirim
kementrian

3.

Keuangan

email

ke

keuangan

a. Penulis

mengirim

email

perihal kuesioner penyusunan

RI-PERPAMSI,

buku rektrukturisasi UTANG

membuat dan mencetak

PDAM

surat

keuangan RI-PERPAMSI.

pernyataan

penerimaan

barang

PDAM.

ke

b. Penulis

kementrian

membuat

dan

mencetak surat pernyataan
penerimaan barang PDAM
bulan April 2018 di aplikasi
Micosoft Word.

menginput
pengeluaran

data
barang

a. Penulis

menginput

pengeluaran
2018

barang
di

data
bulan

bulan Maret 2018 di

Maret

aplikasi

aplikasi Acosys.

Acosys yaitu menginput kode
dan catatan sesuai dengan

4.

Keuangan

yang ada dilaporan Bukti
permintaan

pengeluaran

barang (BPPB) bulan Maret
2018.
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mengecek

data

pengeluaran

barang

bulan Maret 2018.
5.

a. Penulis

mengecek

pengeluaran
Maret

data

barang

bulan

2018

yaitu

menyesuaikan kode, harga,

Keuangan

satuan dan catatan di BPPB
dengan

yang

ada

dipengeluaran Acosys.
Merekap dan menginput Penulis merekap dan menginput
tunjangan uang makan tunjangan uang makan karyawan
6.

Keuangan

karyawan bulan Maret pada
2018.

bulan

Maret

2018

di

aplikasi Microsoft excel.

b. Tabel Kegiatan pada tanggal 23 April 2018 s.d 28 April 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Mengecek

data Penulis

pengeluaran
1.

Keuangan

mengecek

data

barang pengeluaran barang bulan April

bulan April 2018.

2018 yaitu menyesuaikan kode,
harga, satuan dan catatan di
BPPB

dengan

yang

ada

dipengeluaran Acosys.
Menginput
barang

pembelian a. Penulis

gudang

bulan

Keuangan

pembelian

barang

data
gudang

maret 2018, menginput

bulan maret 2018 ke dalam

dan mencetak laporan

aplikasi Acosys.

tahunan pajak 2017.
2.

menginput

b. Penulis menginput laporan
tahunan pajak yaitu laporan
yang

telah

dihitung

dari

jumlah pph 21, pph 23, ppn,
dan psl 4 ayat 2 tahun 2017
dan mencetak laporan yang
telah dihitung tersebut.
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Mencatat

transaksi Penulis

pembayaran
3.

Keuangan

mencatat

PDAM pembayaran

bulan April 2018.

transaksi

pelanggan

bulan

April 2018 pada buku akuntasi
yaitu mencatat tanggal, jumlah
biaya dan PPN(10%).

Menginput

data a. Penulis

pengeluaran

barang

barang

bulan

April 2018 di aplikasi Acosys

aplikasi

dan

yaitu menginput kode dan

data

catatan sesuai dengan yang

Acosys.

pengeluaran

Keuangan

pengeluaran

data

bulan April 2018 di

mengecek

4.

menginput

barang

ada

dilaporan

bukti

bulan April 2018 di

permintaan

pengeluaran

BPPB.

barang (BPPB) bulan April
2018.
b. Penulis

mengecek

pengeluaran
Maret

barang
2018

data
bulan
yaitu

menyesuaikan kode, harga,
satuan dan catatan di BPPB
dengan

yang

ada

dipengeluaran Acosy.

c. Tabel kegiatan pada tanggal 30 April s.d 05 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan
Menginput

1.

Keuangan

Keterangan

rekapitulasi

a. Penulis

menginput

data

pemakaian bahan operasi

rekapitulasi pemakaian bahan

bulan

2018,

operasi bulan Maret 2018 ini

menginput tagihan bulan

seperti pipa, accesoris, alat-

April 2018.

alat kantor, dll.

Maret

b. Penulis menginput tagihan
bulan

April

Microsoft Excel.

2018

di
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Mengecek
pemakaian

2.

Keuangan

rekapitulasi a. Penulis
persediaan

Mengecek

rekapitulasi

data

pemakaian

tahun 2017, mencetak

persediaan tahun 2017 dari

laporan

rekapitulasi

bulan Januari-Desember 2017

pernerimaan kas tahun

seperti biaya adm. alat cetak,

2017, mencetak laporan

alat

mutasi persediaan barang

kantor, distribusi dll.

tulis,

perlengkapan

tahun 2017.
Mengarsip
rekapitulasi

dokumen

rekapitulasi

pemakaian persediaan barang

Desember

pada bulan Januari-Desember

pengeluaran

Keuangan

pemakaian

mengarsipkan

persediaan bulan Januari-

menghitung

3.

dokumen a. Penulis

2017,
total

2017.

persediaan b. Penulis

menghitung

total

barang accesoris tahun

pengeluaran

2017, mengecek kembali

barang accessories selama

jumlah total pengeluaran

tahun

barang accesoris tahun

sesuai jumlahnya.

2017.

2017

persediaan

yang

belum

c. Penulis mengecek kembali
jumlah
barang

total

persediaan

accesories

bulan

selama

Januari-Desember

2017.
Mengarsip

4.

Keuangan

laporan

a. Penulis

mengarsipkan

persediaan barang tahun

laporan persediaan barang

2017,

pada bulan Januari-Desember

kembali

dan

Mengecek
jumlah

persediaan barang tahun
2017.

tahun 2017
b. Penulis mengecek kembali
kesesuaian jumlah persediaan
barang

bulan

Januari-

Desember tahun 2017.

30

d. Tabel kegiatan pada tanggal 07 Mei 2018 s.d 12 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menginput data tunjangan

a. Penulis
tunjangan

bulan April 2017 dan

karyawan bulan april 2018 di

menginput data tunjangan

Microsoft Excel, yaitu data

uang lembur karyawan

total uang lembur dan PPN

yang tidak ada NPWP

karyawan yang ada pada

bulan April 2018.

daftar permintaan uang kerja

Keuangan

uang

data

uang lembur karyawan

lembur
1.

menginput

staff

sub

lembur

bagian

distribusi.
b. Penulis menginput data total
uang

lembur

dan

PPN

pegawai bulan April 2018
yang tidak ada NPWP pada
daftar

bukti

pemotongan

pajak

penghasilan

pasal

21(tidak final) di aplikasi
ESPT masa.
Mengecek

data Penulis

mengecek

data

pengeluaran barang bulan pengeluaran barang bulan April
2.

Keuangan

April 2018.

2018 yaitu menyesuaikan kode,
harga, satuan dan catatan di
BPPB dengan yang ada di
pengeluaran Acosys.

Menginput
pengeluaran
3.

Keuangan

barang

data Penulis

menginput

data

persediaan pengeluaran persediaan barang

gudang

bulan gudang bulan April 2018, yaitu

April 2018 di aplikasi kode dan catatan di aplikasi
Acosys.

Acosys.
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e. Tabel kegiatan pada tanggal 14 Mei 2018 s.d 19 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menginput dan mencetak

Keuangan

menginput

dan

tagihan rekening listrik

mencetak tagihan rekening

PDAM pada bulan Mei

listrik PDAM selama bulan

2018,

mengantarkan

Mei 2018 di Microsoft Excel.

dokumen

rekening

bank
1.

a. Penulis

mandiri,

ke
dan

menginput

pengeluaran

persediaan

barang

gudang bulan April 2018.

b. Penulis mendampingi staff
sub

akuntansi

menghantar

dalam
dokumen

rekening PDAM ke bank
mandiri.
c. Penulis

menginput

pengeluaran
barang

data

persediaan

bulan April 2018,

yaitu menginput kode dan
catatan di aplikasi Acosys.
Mencatat dan mengecek
kesesuaian
pengeluaran

2.

keuangan

jumlah
persediaan

a. Penulis

mencatat

dan

mengecek kesesuaian jumlah
pengeluaran

persediaan

barang pipa bulan April

barang pipa selama bulan

2018,

dan

April 2018 di kertas HVS

mencetak label alamat

yaitu menyesuaikan jumlah

surat.

barang keluar yang ada di

membuat

BPPB dengan yang ada di
aplikasi Acosys.
b. Penulis

membuat

dan

mencetak label surat yaitu
untuk
dalam

alamat
negeri

kementrian
republik

indonesia direktorat jenderal
bina keuangan daerah.
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Menginput

dan

order pembelian barang

order

bulan

bulan april 2018, di aplikasi

April

2018,

pengeluaran

jumlah
persediaan

kembali

dan

mengecek

kesesuaian
Keuangan

menginput

mengecek kembali harga

mencatat dan mengecek

3.

a. Penulis

pembelian

harga
barang

Acosys.
b. Penulis

mencatat

dan

mengecek kesesuaian jumlah

barang accessories bulan

pengeluaran

persediaan

April 2018.

barang Accessories selama
bulan April 2018 dikertas
HVS

yaitu

menyesuaikan

jumlah barang keluar yang
ada di BPPB dengan yang
ada di aplikasi Acosys.
Menginput
pengeluaran

Keuangan

a. Penulis

menginput

data

barang

pengeluaran barang peralatan

peralatan kantor bulan

kantor bulan April 2018 yaitu

April 2018 di aplikasi

menginput kode dan catatan

Acosys,

di aplikasi Acosys.

mencatat

memeriksa
4.

data

pengeluaran

dan

jumlah
persedian

b. Penulis

Mencatat

dan

Mengecek kesesuaian jumlah

barang accessories bulan

pengeluaran

persediaan

April 2018.

barang Accessories selama
bulan April 2018 dikertas
HVS

yaitu

menyesuaikan

jumlah barang keluar yang
ada di BPPB dengan yang
ada di aplikasi Acosys.
Menginput
5.

Keuangan

pengeluaran

data
persediaan

a. Penulis

Menginput

pengeluaran

barang

data
bulan

barang gudang bulan Mei

Mei 2018 di aplikasi Acosys

2018 di aplikasi Acosys,

yaitu menginput kode dan
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dan

menginput

pemotongan

data

catatan sesuai dengan yang

pajak

ada dilaporan BPPB bulan

karyawan PDAM bulan
April 2018 di aplikasi
ESPT Masa 2126.

Mei 2018.
b. Penulis

menginput

data

pemotongan pajak karyawan
PDAM bulan April 2018 di
aplikasi ESPT Masa 2126
yaitu

menginput

NPWP,

nama, kode objek pajak,
jumlah penghasilan, dan PPH
dipotong.

f. Tabel kegiatan pada tanggal 21 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan
menginput
pengeluaran

Keterangan
data
barang

a. Penulis

pengeluaran

persediaan

barang gudang bulan Mei

mengecek kembali data

2018, yaitu kode dan catatan

pengeluaran

di aplikasi Acosys.

di aplikasi Acosys.

barang

b. Penulis

mengecek

pengeluaran
Mei

Keuangan

data

gudang bulan Mei 2018,

gudang bulan Mei 2018

1.

menginput

barang

2018

data
bulan
yaitu

menyesuaikan kode, harga,
satuan, dan catatan di BPPB
dengan

yang

ada

dipengeluaran Acosys.
c. Penulis

Mengkonversikan

data laporan audit PDAM
Way Rilau

Kota

Bandar

Lampung dari bentuk PDF ke
bentuk Excel.
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Menginput

laporan

rekapitulasi rekening air

rekapitulasi

berdasarkan

berdasarkan

kelompok

pelanggan/tarif

bulan

pelanggan/tarif

bagian

bagian

anggaran),

air

kelompok

Januari-Maret

bulan
2018

(sub

anggaran)

menginput

penerimaan pembayaran

konsumen,

rekening air loket-loket

pemakaian

PDAM bulan Februari-

pemakaian air, biaya materai,

Maret

dan

2018,

dan
laporan

rekapitulasi rekening air
berdasarkan

kelompok

pelanggan/tarif

data

yaitu

rekapitulasi

menginput

Keuangan

rekening

Januari-Maret 2018 (sub

menginput

2.

a. Penulis menginput laporan

jumlah
jumlah

air,

biaya

nilai

adm.

dan

menghitung

total

perbulannya.
b. Penulis

menginput

bulan

rekapitulasi

Januari-Maret 2018(sub

pembayaran

bagian akuntansi).

loket-loket

data

penerimaan
rekening
PDAM

air
bulan

Februari-Maret 2018.
c. Penulis menginput laporan
rekapitulasi

rekening

berdasarkan

kelompok

pelanggan/tarif

bulan

Januari-Maret
bagian

2018(sub

akuntansi)

menginput

data

konsumen,
pemakaian

air

yaitu
jumlah
jumlah

air,

nilai

pemakaian air, biaya materai,
dan

biaya

menghitung
perbulannya.

adm.

dan
total
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Mencetak

laporan Penulis

keadaan
bulan

menginput

data

stok

barang pengeluaran persediaan barang

April

2018, gudang bulan Mei 2018, yaitu

menginput

data kode dan catatan di aplikasi

pengeluaran

barang Acosys.

gudang bulan Mei 2018,
mengecek kembali data
3.

Keuangan

pengeluaran

barang

gudang bulan Mei 2018
di

aplikasi

Acosys,

mengkonvert

data

laporan

audit

PDAM,

Mencetak

bukti

penerimaan elektronik EFilling.
Menginput

daftar

karyawan PDAM bulan

karyawan PDAM bulan April

April

dan

2018 di Microsoft Excel yaitu

data

menginput data jumlah uang

cetak

makan dan PPN 5% dan

2018,

bulan

Mei

alat

2018

aplikasi Acosys.

di

menghitung

uang

daftar

tunjangan

pembelian

Keuangan

Menginput

tunjangan uang makan

menginput

4.

a. Penulis

jumlah

makan

total

PPN.
b. Menginput data pembelian
alat cetak bulan Mei 2018 di
aplikasi

Acosys

yaitu

menginput kode, catatan dan
menyamakan harga sesuai
dengan

yang

dikertas/laporan
pembelian.

ada
order
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Memperbaiki aplikasi E- Penulis

mendampingi

staff

Faktur yang error ke karyawan sub bagian akuntansi
5.

Keuangan

kantor pajak.

untuk memperbaiki aplikasi EFaktur yang error ke kantor
pajak.

g. Tabel kegiatan yang tanggal 28 Mei 2018 s.d 02 April 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menginput

data Penulis

pengeluaran
bulan
1.

Keuangan

Mei

menginput

data

barang pengeluaran barang bulan Mei
2018

di 2018 di aplikasi Acosys yaitu

aplikasi Acosys.

menginput kode dan catatan
sesuai

dengan

dilaporan

BPPB

yang

ada

bulan

Mei

2018.
Menginput

daftar

gaji

a. Penulis menginput daftar gaji

karyawan PDAM bulan

karyawan PDAM bulan April

April 2018,

2018 yaitu menginput data

dan

menginput data tagihan

gaji kotor, dimana data yang

bulan Mei 2018.

diinput

tidak

berurutan

dengan laporan yang akan
2.

Keuangan

diinput, dan harus dicek satu
persatu secara teliti.
b. Penulis

menginput

data

tagihan bulan Mei 2018,
yaitu menginput data jumlah
awal,

jumlah

akhir

dan

selisih nya.
Menginput
3.

Keuangan

data a. Penulis

pengeluaran
barang

persediaan

bulan

menginput

pengeluaran

data

persediaan

Mei

barang gudang biaya adm

2018, menginput

umum, dan adm umum cetak
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daftar

uang

lembur

bulan

Mei

2018,

yaitu

karyawan PDAM Bulan

Menginput kode dan catatan

Maret-Mei

sesuai

2018, dan

dengan

yang

ada

membuat

diLaporan BPPB bulan Mei

keterangan/catatan BPPB

2018.

bulan Mei 2018.

b. Penulis

Menginput

uang

daftar

lembur

karyawan

PDAM

bulan

Maret-Mei

2018,

yaitu

menginput

jumlah dan PPN nya, apabila
ada NPWP maka PPN nya
5%, dan yang tidak ada
NPWP maka PPN nya 6%.
c. Penulis

membuat

keterangan/catatan

BPPB

bulan Mei 2018 yang belum
dibuat, di mesin ketik.

h. Tabel kegiatan pada tanggal 04 Mei 2018 s.d 09 Juni 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Mendata dan mengecek Penulis mendata dan mengecek
voucher

pengeluaran voucher

Keuangan

yaitu

Mei 2018

nomor dan jumlah pengeluaran

dengan

mengecek

PDAM

PDAM bulan Februari-

yang
1.

pengeluaran

ada

maka
ceklis.

dibuku

yang ada

pengeluaran,
ditulis

kesesuaian

akuntasi
divoucher

apabila
dengan

sesuai
tanda
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Mengecek kembali data
pengeluaran

barang

a. Penulis

mengecek

pengeluaran

barang

Mei

menginput daftar uang

menyesuaikan kode, harga,

lembur karyawan bulan

satuan, dan catatan di BPPB

Mei 2018,

dengan

kertas laporan voucher
pengeluaran

PDAM

bulan Februari-Mei 2018

yaitu

yang

ada

dipengeluaran Acosys.
b. Penulis
uang

menginput
lembur

Keuangan

daftar

karyawan

PDAM bulan Mei
2.

bulan

gudang bulan Mei 2018,

mengarsip

2018

data

2018,

yaitu menginput jumlah dan
PPN nya, apabila ada NPWP
maka PPN nya 5%, dan yang
tidak ada NPWP maka PPN
nya 6%.
c. Penulis

mengarsip

kertas

laporan voucher pengeluaran
PDAM bulan Februari-Mei
2018

yaitu

mengurutkan

berdasarkan nomor voucher
pengeluaran terkecil.
Menginput

data

pengeluaran
bulan

barang

Mei

pengeluaran

barang

data
bulan

Mei 2018 di aplikasi Acosys

data

yaitu menginput kode dan

pajak

catatan sesuai dengan yang

karyawan PDAM bulan

ada dilaporan BPPB bulan

Mei 2018 di aplikasi

Mei 2018.

pemotongan
Keuangan

menginput

2018,

menginput

3.

a. Penulis

ESPT

Masa

2126,

b. Penulis

menginput

data

Mencatat dan Memeriksa

pemotongan pajak karyawan

jumlah

PDAM bulan Mei 2018 di

pengeluaran

persedian barang Pipa.

aplikasi ESPT Masa 2126
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yaitu

menginput

NPWP,

nama, kode objek pajak,
jumlah penghasilan, dan PPH
dipotong.
c. Penulis

mencatat

dan

mengecek kesesuaian jumlah
pengeluaran

persediaan

barang Pipa selama bulan
Mei 2018 dikertas HVS yaitu
menyesuaikan jumlah barang
keluar yang ada di BPPB
dengan yang ada di aplikasi
Acosys.
Menginput
pengeluaran
bulan

Mei

data
barang

pengeluaran

barang

data
bulan

Mei 2018 di aplikasi Acosys

mencatat dan mengecek

yaitu Menginput kode dan

kesesuaian

jumlah

catatan sesuai dengan yang

persediaan

ada dilaporan BPPB bulan

barang accessories bulan
Keuangan

menginput

2018,

pengeluaran

4.

a. Penulis

Mei 2018.

Mei 2018.
b. Penulis

mencatat

dan

Mengecek kesesuaian jumlah
pengeluaran

persediaan

barang accessories selama
bulan Mei 2018 dikertas
HVS

yaitu

menyesuaikan

jumlah barang keluar yang
ada di BPPB dengan yang
ada di aplikasi Acosys.
Mengecek kembali data Penulis
5.

Keuangan

pengeluaran

mengecek

data

barang pengeluaran barang bulan Mei

gudang bulan Mei 2018.

2018 yaitu menyesuaikan kode,
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harga, satuan, dan catatan di
BPPB

dengan

yang

ada

dipengeluaran Acosys.

3.2.3 Kendala yang dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan PKL di perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Way Rilau yakni :
a. Perangkat komputer di bagian keuangan yang digunakan belum
diperbaharui atau diupgrade spesifikasinya, karena terlalu banyaknya
data yang disimpan di dalam komputer tersebut, sehingga terasa berat
dan lambat saat mengoperasikannya.
b. Software atau aplikasi yang dipakai untuk mengelola persediaan barang
dll, yaitu aplikasi Acosys. pada saat jam-jam tertentu, aplikasi tersebut
kadang macet/error saat digunakan, sehingga harus dipaksa keluar, dan
juga data yang diinput kadang tidak berurutan, sehingga membuat sulit
saat menginput dan mengecek data persediaan di aplikasi tersebut, dan
seringnya terjadi selisih jumlah pengeluaran barang.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Penulis memberikan saran untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :
a. Dengan cara mengganti perangkat komputer baru dan spesifikasi yang
bagus di bagian keuangan, disini penulis menyarankan untuk mengganti
ram komputer menjadi minimal 4gb, hardisk 1tb, serta processor yang
memiliki kecepatan yang tinggi untuk mengefisienkan kinerja dari
perangkat komputer tersebut saat dioperasikan oleh karyawan di bagian
keuangan.
b. Dengan cara memperbaiki/mengganti dengan aplikasi persediaan yang
lebih baik/bagus, efektif dan efisien dan juga yang mudah digunakan oleh
karyawan di

sub bagian anggaran, sehingga tidak lagi terjadi nya

error/macet saat digunakan, dan agar tidak lagi terjadi selisih jumlah dan
harga laporan persediaan antar sub bagian perbulan atau pertahunnya.
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3.3 PELAKSANAAN PKL : RENO HAGANI, NPM 15311673
3.1.1. Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Way Rilau penulis ditugaskan di bagian HBL & Langganan di
bawah bimbingan Eka Wati, SE & Matalka,

Kepala Sub HBL &

Langganan.
3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yaitu :

a.
No

Tabel kegiatan pada tanggal 16 April 2018 s.d 21 April 2018
Divisi

Kegiatan
Mencatat

Keterangan
laporan Penulis

diminta

mencatat

pembaca meter PDAM laporan pembaca meter PDAM
Way Rilau bulan
Humas
1.

Dan

maret

periode

Way Rilau pada Bulan Maret
2018, 2018, pencatatan yang dilakukan

tentang rubah tarif dari yaitu tentang rubah tarif dari R1
– R2, yang dicatat mulai dari

Langganan R1-R2.

nama pemilik, alamat, nomor
sambungan, nomor zona dan
rubah tarif sebanyak 2 lembar
b. Tabel kegiatan pada tanggal 23 April 2018 s.d 28 April 2018
No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

mengantar surat keluar Penulis diminta mengantarkan
Humas
1.

Dan

ke bank (sebanyak 3 surat keluar ke bank Bukopin
bank) dan ke pos

Langganan

tanjung karang, bank BRI Raden
Intan, Bank BRI Teluk betung
dan Kantor Pos Pahoman.

Humas
2.

Dan
Langganan

Mencatat

laporan Penulis

diminta

mencatat

pembaca meter PDAM laporan pembaca meter PDAM
Way Rilau bulan
maret

periode

Way Rilau pada Bulan Maret
2018, 2018, pencatatan yang dilakukan
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tentang rubah tarif dari yaitu tentang rubah tarif dari
R1-R2.

R1–R2, yang dicatat mulai dari
nama pemilik, alamat, nomor
sambungan, nomor zona dan
rubah tarif sebanyak 2 lembar.

Menerima dan melayani Penulis melakukan pelayanan
Humas
3.

Dan

konsumen/customer yang kepada
ingin komplain

yang

Langganan

konsumen/

customer

ingin

komplain

dikarenakan biaya pembayaran
yang tinggi.
Menginputkan

Humas
4.

Dan

nama Penulis

diminta

pembaca meter air dan penginputan
menyesuaikan

dengan meter

Langganan laporan pembaca meter.

melakukan

nama

dan

pembaca

menyesuaikanya

sesuai dengan laporan pembaca
meter.

Humas
5.

Dan
Langganan

Humas
6

Dan
Langganan

Menginputkan

data Penulis

diminta

customer di excel pada penginputan
laporan rubah tarif.

melakukan

data

customer

kedalam microsoft excel pada
laporan rubah tarif.

Mencetak laporan rubah Penulis
tarif

yang

sudah

inputkan.

diminta

melakukan

di pencetakan laporan rubah tarif
yang sudah di inputkan kedalam
microsoft excel.

c. Tabel kegiatan pada tanggal 30 April 2018 s.d 05 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan
Mencatat

Humas
1.

Dan
Langganan

Keterangan
laporan Penulis

diminta

mencatat

pembaca meter PDAM laporan pembaca meter PDAM
Way Rilau bulan
maret

periode

Way Rilau pada Bulan Maret
2018, 2018, pencatatan yang dilakukan

tentang rubah tarif dari yaitu tentang rubah tarif dari
R1-R2.

R1–R2, yang dicatat mulai dari
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nama pemilik, alamat, nomor
sambungan, nomor zona dan
rubah tarif sebanyak 2 lembar.

d. Tabel kegiatan pada tanggal 07 Mei 2018 s.d 12 Mei 2018
No

Divisi

Kegiatan
Mencatat

Keterangan
laporan Penulis

diminta

mencatat

pembaca meter PDAM laporan pembaca meter PDAM
Way Rilau bulan
Humas
1.

Dan

maret

periode

Way Rilau pada Bulan Maret
2018, 2018, pencatatan yang dilakukan

tentang rubah tarif dari yaitu tentang rubah tarif dari

Langganan R1-R2.

R1–R2, yang dicatat mulai dari
nama pemilik, alamat, nomor
sambungan, nomor zona dan
rubah tarif sebanyak 2 lembar.

Menginputkan
sambung.

nomor Penulis diminta menginputkan
nomor

sambung,

setelah

di

inputkan maka akan tampil data
nama, alamat, type meter, nama

Humas
2.

pembaca

Dan

meter dan gambar

rumah

Langganan

dan

kemudian

water
akan

meter,

disamakan

dengan data yang ada. Apabila
data

tersebut

lengkap

maka

gambar dapat dicetak.
Humas
3.

Dan

Mencetak gambar water Penulis
meter kabur.

4.

Dan
Langganan

mencetak

gambar/ foto water meter kabut

Langganan
Humas

diminta

hasil dari petugas lapangan
Mengecek

tagihan Penulis

diminta

melakukan

bulanan konsumen yang pengecekan

tagihan

menunggak

yang

beberapa

selama konsumen
bulan

dan selama

beberapa

bulanan
menuggak

bulan

dan
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berapa

jumlah melihat

tunggakanya.

berapa

jumlah

tunggakkanya.

e. Tabel kegiatan pada tanggal 14 Mei 2018 s.d 19 Mei 2018
No

Divisi
Humas

1.

Dan

Kegiatan

Keterangan

Mencetak gambar water Penulis
meter kabur.

diminta

gambar/ foto water meter kabut

Langganan

hasil dari petugas lapangan
Pengecekan data tentang Penulis

Humas
2.

mencetak

water meter

diminta

melakukan

pengecekan data water meter
yang diberikan kasubag, apabila

Dan

data tersebut terdapat gambarnya

Langganan

maka dicetak, apabila tidak ada
dilaporkan kembali ke kasubag
Menerima

Penulis

diminta

melayani

konsumen/pelanggan

konsumen/pelanggan yang ingin

yang ingin menyambung menyambung kembali karena
kembali karena terjadi terjadi pemutusan sambungan,
pemutusan sambungan

tilang yang menyatakan bahwa

Humas
3.

dengan syarat membawa surat

sambungan telah diputus, biaya

Dan

yang dikenakan apabila dibawah

Langganan

30

hari

dikenakan

biaya

pemasangan kembali sebesar Rp.
125.000, dan ambila lewat dari
30

hari

dikenakan

biaya

pemasangan kembali sebesar Rp.
1.250.000.
Humas
4.

Dan
Langganan

Menginputkan
sambung.

nomor Penulis diminta menginputkan
nomor

sambung,

setelah

di

inputkan maka akan tampil data
nama, alamat, type meter, nama
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pembaca
rumah

meter dan gambar
dan

kemudian

water
akan

meter,

disamakan

dengan data yang ada. Apabila
data

tersebut

lengkap

maka

gambar dapat dicetak.
Humas
5.

Dan

Mencatat laporan water Penulis
meter

kabut

Langganan ekspedisi

diminta

melakukan

dibuku pencatatan water meter kabut
dibuku ekspedisi

f. Tabel kegiatan pada tanggal 21 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018
No

Divisi
Humas

1.

Dan

Kegiatan
Mencatat laporan water Penulis
meter

kabut

Langganan ekspedisi
Humas
2.

Dan

Keterangan
diminta

melakukan

dibuku pencatatan water meter kabut
dibuku ekspedisi

Mencetak gambar water Penulis
meter kabur.

Langganan

diminta

mencetak

gambar/ foto water meter kabut
hasil dari petugas lapangan

g. Tabel kegiatan pada tanggal 28 Mei 2018 s.d 02 Juni 2018
No

Divisi
Humas

1.

Dan

Kegiatan
Mencetak gambar water Penulis
meter kabur.

Langganan
Humas
2.

Dan

Keterangan
diminta

mencetak

gambar/ foto water meter kabut
hasil dari petugas lapangan

Mencatat laporan water Penulis
meter

Langganan ekspedisi

kabut

diminta

melakukan

dibuku pencatatan water meter kabut
dibuku ekspedisi

h. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 04 Juni 2018 s.d 09 Juni 2018
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No

Divisi

Kegiatan

Keterangan

Menginputkan

nomor Penulis diminta menginputkan

sambung.

nomor

sambung,

setelah

di

inputkan maka akan tampil data
nama, alamat, type meter, nama

Humas
1.

pembaca

Dan

rumah

Langganan

meter dan gambar
dan

kemudian

water
akan

meter,

disamakan

dengan data yang ada. Apabila
data

tersebut

lengkap

maka

gambar dapat dicetak.
Humas
2.

Dan

Mencetak gambar water Penulis
meter kabur.

diminta

mencetak

gambar/ foto water meter kabut

Langganan

hasil dari petugas lapangan

3.1.3. Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan PKL di Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung Yaitu :
Sistem pengarsipan yang masih manual, pada saat pencatatan disposisi baik
water meter kabut, macet, maupun penyambungan kembali masih manual,
masih

menulis

dibuku

disposisi.

Sehingga

apabila pimpinan

membutuhkan atau ingin melihat data pelanggan yang dicari masih
harus

membuka

buku

satu

persatu

untuk

mencari

data

yang

dibutuhkan.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Membuat program e-fillling (elektronik filling), menurut Australian
Archives dalam buku Managing Electronic Records, arsip elektronik adalah
arsip yang dicipta dan dipelihara sebagai bukti dari transaksi, aktifitas, dan
fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah di dalam dan di
antara sistem komputer.
Arsip Elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang
sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi
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lembaran elektronik. Proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi
lembaran elektronik disebut alih media. Proses alih media menggunakan
perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan
tinggi.
Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik
direkam dalam media elektronik seperti Harddisk, CD, DVD dan lainlain. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan database yang akan
membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas pengaturan,
pengelompokan dan penamaan file-file hasil alih media.
Kelebihan atau manfaat dari penggunaan arsip elektronik, antara lain :
1. Cepat ditemukan.
2. Lebih fleksibel.
3. Pencarian lebih mudah.
4. Kemungkinan file hilang kecil.
5. Hemat tempat.
6. Mengarsip secara digital.
7. Transfer dokumen lebih mudah.
8. Meningkatkan keamanan.
9. Mudah dalam recovery data.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani Praktik
Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar
Lampung pada beberapa bidang, maka dapat disimpulkan :
1. Pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa mendapatkan
gambaran saat menghadapi dunia kerja pada suatu perusahaan dan juga
menerapkan teori – teori yang sudah di ajarkan pada perkuliahan saat
menghadapi dunia kerja, serta membandingkan kondisi yang terlihat nyata
dengan informasi – informasi yang didapatkan.
2. Dalam menjalani praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa mampu dengan baik
beradaptasi dengan lingkungan perusahaan dan karyawan yang berkerja pada
perusahaan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
3. Mahasiswa mendapatkan atau pengutaran saran terhadap pengembangan
kepribadian dan juga perusahaan dalam mewujudkan hal yang lebih baik untuk
kedepannya.
4. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa banyak sekali
mendapat pengetahuan dan pengalaman pada dunia kerja dalam bersikap dan
tata cara dalam bekerja pada perusahaan.
Setelah kami melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Perusahaan
Daerah Air Minum Way Rilau, kami mendapat banyak manfaat, baik itu
pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dengan sistem informasi.
Sehingga kami dapat menambah wawasan yang kami dapatkan selama ini, karena
dengan PKL kita bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah kami
dapatkan dalam dunia perkuliahan. Sehingga suatu saat nanti ketika kami
memasuki dunia kerja tidak akan ragu untuk melakukannya, karena sebelumnya
sudah mempunyai pengalaman dalam dunia kerja yang baik.
4.2 Saran
Setelah penulis menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan
Daerah Air Minum Way Rilau, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk
perusahaan diantaranya adalah :
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1. Perlu diadakan pembaruan sistem yang berjalan pada Perusahaan sehingga
selalu dapat memenuhi kebutuhan.
2. Ditingkatkan kembali fasilitas atau sarana perlengkapan elektronik di bidang
Sarana dan Komunikasi. Karena sebagian komputer kurang pemeliharaan dan
update.
3. Perangkat hardware pendukung pekerjaan seperti printer dan scanner
sebaiknya ditambah jumlahnya untuk menunjang pekerjaan agar lebih
maksimal.
Penulis juga memberikan saran untuk mahasiswa yang akan melakukan PKL di
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau, yakni :
1. Mahasiswa yang akan melakukan PKL sudah menguasai aplikasi perkantoran
2. seperti Microsoft Office.
3. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan harap menjaga nama baik Universitas dan Almamater.
4. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan
khususnya di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau agar mempunyai rasa
tanggung jawab, inisiatif, kreatif, kerjasama dan etika.
5. Tunjukan sikap disiplin dalam melakukan pekerjaan, dan menjaga etiket yang
baik bagi mahasiswa.
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Lampiran 1 Absensi,Catatan harian, dan Nilai Akhmad Qadafi Aziz Herman
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56

57

58

59

60

61

62

63

64
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Lampiran 2 Kegiatan Akhmad Qadafi Aziz Herman
a. Menganalisis dan membuat flowchart

b. Mengedit foto menjadi surat melalui photoshop

66

c. Merekap jumlah L / P untuk tunjangan makan siang

d. Menulis dan mengecap DO BBM solar
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e. Membuat surat kenaikan gaji berkala

f. Membuat dan mencetak Surat Permintaan Mulai Kerja (SPMK)

68

g. Membuat dan mencetak surat izin cuti menunaikan ibadah umrah

69

h. Mencatat permohonan pemberian uang muka kerja
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i.

Mengedit dan mencetak nama pada piagam

j.

Membuat undangan

71

k. Membuat laporan dan mencetak perkiraan harga pembelian

72

l.

Membuat dan mencetak laporan Daftar Pengadaan Barang (DPB)

73

m. Mengarsipkan file – file yang belum lengkap pada Lemari File

n. Acara kegiatan kantor penyambutan bulan suci Ramadhan 1439 H
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Lampiran 3 Absensi,Catatan Kegiatan Dan Nilai Bagus Rahmat Setiawan
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76

77

78

79
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82

83
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Lampiran 4 Kegiatan Bagus Rahmat Setiawan
a. Laporan penerimaan dan pengeluaran PDAM

87

b. Lampiran bukti permintaan pengeluaran barang (BPPB)

88

c. Pengeluaran barang aplikasi acosys

d. Lampiran daftar tunjangan uang makan karyawan PDAM

89

e. Laporan tahunan pajak

f. Lampiran rekapitulasi pemakaian bahan operasi
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g. Lampiran laporan rekapitulasi keadaan stok barang persediaan PDAM

h. Lampiran order pembelian barang

91

i. Data pemotongan pajak penghasilan

j. Lampiran voucher pengeluaran PDAM
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Lampiran 5 Absensi,Catatan Kegiatan,Nilai Reno Hagani

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Lampiran 6 kegiatan Reno Hagani
a. Data rubah tarif yang akan dicatat

b. Pencatatan laporan rubah tarif
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c. Data water meter kabut yang akan dicatat

d. Pencatatan water meter kabur

e. Proses penginputtan nomor sambung ke sistem PASS – PDAM Way
Rilau Bandar Lampung
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f. Hasil cetak gambar water meter kabut
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g. Pencatatan laporan penyambungan kembali di buku ekspedisi

h. Pencatatan laporan pemutusan di buku ekspedisi
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i. Pencatatan laporan water meter kabut di buku ekspedisi

j. Pencatatan water meter macet

