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KATA PENGANTAR 

Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan 

serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 

Anditama Infocon tepat pada waktunya. 

Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program 

studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 

mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 

praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, 

praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, atas rahmat dan hidayah, sehingga praktikan diberikan 

kesehatan dan kelancaran dalam membuat laporan PKL; 

2. Ibunda tercinta dan keluarga besar yang telah memberikan do’a, 

serta dukungan moril maupun materil;  

3. Ibu Diah Armeliza, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam penulisan laporan PKL; 

4. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta; 
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5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Koordinator Program 

Studi S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang 

bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan; 

7. Bapak Dalhari selaku Direktur Utama selaku Direktur Utama PT. 

Anditama Infocon yang menjadi pembimbing praktikan selama 

melaksanakan PKL; 

8. Seluruh karyawan PT. Anditama Infocon yang telah membantu 

praktikan pada pelaksanaan PKL; 

9. Teman-teman di kelas Alih Program Akuntansi 2015 yang telah 

memberikan motivasi dan bantuan dalam proses pembuatan laporan 

PKL. 

Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 

kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat praktikan harapkan guna perbaikan di masa mendatang. 

Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak 

yang positif. 

Jakarta, 25 Februari 2017 

Praktikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang sangat pesat di era globalisasi saat ini seperti 

mewajibkan individu bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 

sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia 

dan menjadi permasalahan yang akan dihadapi mahasiswa ketika lulus dari 

perguruan tinggi. Ditambah banyaknya lulusan dari berbagai universitas, baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri yang membuat dunia kerja semakin 

kompetitif dalam persaingan. Jika pihak universitas tidak mampu menghasilkan 

lulusan yang berkualitas maka sangat berat untuk para lulusan berkompetisi di 

dunia kerja. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa di tahun 2016 

pada bulan Februari tingkat pengangguran terbuka sebanyak 7.024.172 orang 

dan 944.666 orang adalah pengangguran terdidik alias lulusan perguruan tinggi 

baik bertitel diploma, sarjana, master maupun doktor. Untuk menghadapi hal 

tersebut kepada calon-calon lulusan universitas (mahasiswa) dituntut tidak 

hanya lulus berbekal kecerdasan intelektual saja namun harus memiliki 

kemampuan dasar. Seperti diketahui selama menempuh pendidikan di 

universitas, mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu teori. Kemampuan dasar 

yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan 

sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, tidak semua dapat 
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diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah mahasiswa perlu melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan kegiatan tersebut untuk 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara 

nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama 

kegiatan perkuliahan. Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, khususnya Jurusan Akuntansi, diwajibkan untuk mengikuti program 

ini. Karena PKL merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan laporan 

PKL yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyelesaian tugas akhir penyusunan 

skripsi sebagai syarat kelulusan program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri 

Jakarta. 

Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebih 

mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia 

kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia 

kerja tersebut. Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya 

dibutuhkan oleh perusahaan di bidang yang mahasiswa pilih. Selain itu, jika 

mahasiswa tersebut memiliki penilaian kinerja yang baik dari 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan PKL, maka bukan hal yang mustahil 

mahasiswa tersebut memiliki kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan 

tempat pelaksanaan PKL oleh praktikan setelah lulus. 



3 
 

 
 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud diselenggarakannya PKL antara lain : 

a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan Gelar 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, profesional, 

tanggung jawab, dan etos kerja; 

c. Memperdalam materi akuntansi yang telah diterima selama perkuliahan; 

d. Menjadikan pengalaman berharga sebelum terjun ke dunia kerja 

sesungguhnya. 

2. Tujuan diadakan PKL antara lain : 

a. Mengaplikasikan teori yang telah di dapatkan selama kegiatan 

perkuliahan; 

b. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang 

profesional di bidang akuntansi; 

c. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa 

secara nyata mengenai dunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Kegunaan diadakannya kegiatan PKL antara lain: 

1. Kegunaan PKL bagi perusahaan 

a. Menjalin hubungan yang sehat dan baik antara instansi perusahaan 

dengan lembaga Perguruan Tinggi; 

b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

antara pihak-pihak yang terlibat; 
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c. Mendapatkan informasi kompetensi yang dimiliki oleh calon pekerja; 

d. Melatih kemampuan yang dimiliki yang telah didapatkan selama 

perkuliahan. 

2. Kegunaan PKL bagi praktikan 

a. Mendapatkan pengalaman mengenai sistem akuntansi yang dapat 

digunakan oleh perusahaan, terutama dalam pengelolaan keuangan 

perusahaan ; 

b. Mendapatkan pembelajaran mengenai tata krama dan kerja sama tim di 

dalam lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya; 

c. Meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill yang sudah ada 

dalam diri praktikan; 

d. Menjadikan pribadi yang disiplin akan waktu yang bermanfaat dan 

dapat mempraktikan secara langsung semua yang di pelajari selama 

masa perkuliahan. 

3. Kegunaan PKL bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Negeri Jakarta antara 

kompetensi yang diberikan dengan kebutuhan nyata di lapangan; 

b. Sebagai tolak ukur mengenai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

di dunia kerja; 

c. Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan perusahaan, 

instansi atau lembaga pemerintahan agar lulusan Universitas Negeri 

Jakarta dapat dikenal dan mudah diterima untuk masuk ke dunia kerja. 
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D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL pada PT. Anditama Infocon. Berikut ini 

merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL, yaitu: 

Nama  : PT. Anditama Infocon 

Alamat  : Jl. Dewi Sartika No. 4 Cililitan, Jakarta Timur, Kode Pos: 

  13640 

Jenis Usaha : Usaha Perencana 

Telepon  : (021) 80885356 

Faxsimile  : (021) 80885356 

E-mail  : infoconanditama@gmail.com 

Praktikan memilih PT. Anditama Infocon sebagai tempat praktikan 

melaksanakan PKL karena sesuai dengan bidang perkuliahan yang sedang 

ditempuh dan ingin mengetahui lebih banyak tentang akuntansi di perusahaan 

jasa usaha perencana. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan menghadapi berbagai tahapan-

tahapan yang harus dilalui. Adapun beberapa tahapan yang praktikan hadapi 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) yang ditujukan kepada kepala HRD PT Anditama Infocon. Setelah 

surat permohonan selesai dibuat oleh BAAK, selanjutnya praktikan 

mailto:infoconanditama@gmail.com
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memberikan surat tersebut kepada kepala HRD PT Anditama Infocon. 

Kemudian perusahaan memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan 

melaksanakan PKL di PT Anditama Infocon. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL dimulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Agustus 

2016 dilaksanakan setiap hari kerja, pukul 08.30-17.00 WIB sedangkan di 

bulan Ramadhan pelaksanaan PKL di mulai pukul 09.00-16.30 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di mulai dari awal 

bulan November 2016 dan selesai bulan Januari 2017.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

PT. Anditama Infocon yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 4 

Cililitan, Jakarta Timur, berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Akte Pendirian 

Usaha No: 37 di kantor notaris Jimmy S.,SH tanggal 16 September 1993. Dalam 

menjalankan bisnis usaha, PT. Anditama Infocon merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang kegiatan usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi dan 

Manajemen Konstruksi.  

PT. Anditama Infocon terbentuk dari kondisi rendahnya daya saing dan 

produktivitas jasa konsultan non kontruksi di Indonesia. Kondisi ini 

menimbulkan permasalahan mendasar yaitu kurangnya kemitraan yang 

profesional antara penyedia jasa dan pengguna jasa konsultan. Untuk itu sangat 

diperlukan suatu wadah yang lebih luas agar dapat menampung dinamisasi 

pengembangan jasa konsultansi tersebut. Sebagai pelayan jasa konsultansi bagi 

pengguna jasa konsultansi maka PT. Anditama Infocon lahir dengan membawa 

harapan terbentuknya independensi dunia jasa konsultan Indonesia guna 

menciptakan nilai tambah konsultan dalam meningkatkan kualitas 

pembangunan Indonesia berkelanjutan. 

Dimulai dengan pengalaman dan latar belakang para pendiri sebagai lulusan 

teknik terkemuka serta tenaga pengajar dan tenaga ahli di beberapa proyek 

pemerintah dan swasta, PT. Anditama Infocon berkomitmen untuk menjadi 
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mitra dan pendamping bagi klien dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya 

saing. Menjalin kerja sama dan membangun network menjadi modal penting 

bagi kami untuk menjadi bagian dari peningkatan kinerja, daya saing dan 

kemajuan bisnis di tingkat nasional maupun internasional. 

 Selama lebih dari 23 tahun berdiri, PT. Anditama Infocon telah menangani 

berbagai macam klien-klien besar. Klien di pemerintahan merupakan fokus dari 

perusahaan, dimana semakin banyak klien di pemerintahan maka nama 

perusahaan akan mudah dalam memperoleh proyek dengan nominal yang besar. 

Adapun klien yang pernah ditangani PT. Anditama Infocon adalah: 

1. Kementrian Dalam Negeri, dalam pembuatan Data Center Kependudukan 

(Kantor Pusat). 

2. Kementrian Perhubungan, untuk pembuatan Tata Cara Perhitungan Satuan 

Biaya di Lingkungan Ditjen. Perhubungan Darat. 

3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam proyek Kaliberasi 

Pemeliharaan Pilar Referensi Batas Laut. 

4. Kementrian Komunikasi dan Informatika, untuk proyek Penyusunan Standar 

Operasional Pengelolaan Infrastruktur. 

Selain itu prestasi yang pernah diraih PT. Anditama Infocon adalah memperoleh 

ISO 9001:2008 DCIQ-2908 dari Bada ISO DAS Sertifikasi Internasional pada 

tahun 2011. 

PT. Anditama Infocon selalu berusaha dalam memberikan kepuasan atas layanan 

jasa yang ditawarkan dengan mengacu pada Keterbukaan, Ketulusan, Kedekatan 
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dan Kepercayaan yang menjadi pedoman perusahaan. Adapun visi dan misi PT. 

Anditama Infocon adalah sebagai berikut: 

1. Visi Perusahaan 

Membangun perusahaan jasa layanan konsultansi bertaraf Nasional dan 

Internasional yang eksistensinya didasarkan pada profesionalisme dengan 

memberikan pelayanan yang memuaskan pada para pengguna jasa serta 

mampu menjalin kerjasama yang strategis (Strategic Aliance) dengan 

pemerintah dan swasta serta kelompok usaha ataupun perorangan baik 

Domestik maupun Internasional.  

2. Misi Perusahaan 

a. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terciptanya sumber 

daya manusia yang profesional,kreatif,berdedikasi tinggi dan 

bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun moral;  

b. Memberikan solusi yang tuntas dan menyeluruh (Total Solution) bagi 

pengguna jasa (Client) dengan pendekatan yang ilmiah dan rasional; 

c. Memberikan solusi berupa kontribusi yang positif bagi peningkatan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan 

yang berkelanjutan dan berjangka panjang;  

d. Memberikan layanan yang memuaskan sesuai dengan harapan para 

pengguna jasa (Customer Satisfaction) sebagai landasan dalam 

membangun comparative advantage. Pembangunan yang berbasiskan 

pada teknik Perekayasaan (Corporate Engineering) yang disesuaikan 

dengan visi dan misi yang telah dicanangkan;  
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e. Membangun dan mengembangkan kemitraan strategis (Strategic 

Alliance) dalam suatu sistem jaringan kerjasama yang solid (Networking) 

dalam dan luar negeri (Outsourcing). 

Dalam menjalankan bisnis PT. Anditama Infocon menerapkan nilai-nilai dalam 

menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut yakni saling percaya, 

integritas, peduli dan pembelajar. Adapun penjabaran nilai-nilai perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peka dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna jasa (client), senantiasa 

berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan 

kebutuhan pengguna jasa (client) secara cepat, tepat dan sesuai; 

2. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta 

mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis; 

3. Integritas Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan objektif dalam 

pengelolaan bisnis; 

4. Kualitas layanan, meningkatkan kualitas dan keandalan layanan secara 

terus-menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam 

menjalankan perusahaan; 

5. Peluang untuk maju, memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya 

kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi 

sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan; 
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6. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama 

anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan 

karya inovatif; 

7. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah 

terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan 

yang diambil ditujukan demi kepentingan perusahaan. 

 

B. Struktur Organisasi Perusahaan  

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada PT Anditama Infocon, 

adalah sebagai berikut: 

1. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris 

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi. 

b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 

c. Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 

Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya. 
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2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi 

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan; 

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan; 

c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk 

juga keuntungan perusahaan; 

d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan 

pembelanjaan kekayaan perusahaan; 

e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan 

dunia luar perusahaan; 

f. Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan; 

g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, 

mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang; 

h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Pemasaran: 

a. Merencanakan kebijakan strategi pemasaran, pengembangan pelayanan  

untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepuasan pengguna jasa; 

b. Memantau dan mengarahkan proses-proses di seluruh divisi direktorat 

pemasaran; 

c. Memberikan masukan pada direktur utama dalam memutuskan hal-hal 

yang berkaitan dengan pemasaran. 
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4. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Keuangan: 

a. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran 

investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan; 

b. Menjamin   terlaksananya   pengendalian   aliran   kas   pendapatan   dan   

kas pembiayaan untuk pengamanan pendapatan (revenue protection); 

c. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan kantor 

untuk laporan keuangan PT. Anditama Infocon. 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Sipil dan Prasarana: 

a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola 

pelaksanaannya; 

b. Menyusun  kebijakan  manajemen  sumber  daya  manusia  dan  

mengelola pelaksanaannya; 

c. Mengelola sistem komunikasi internal dan eksternal untuk 

membangun citra baik dan memperkuat posisi perusahaan; 

d. Mengkaji dan merekomendasikan kebijakan dan Prosedur Hukum 

perusahaan; 

e. Kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan dan memberikan 

Advokasi Hukum dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan. 

Dalam memberikan layanan jasa konsultasi PT. Anditama Infocon didukung 

oleh daftar personil dan tenaga profesional multidisiplin dan 30 staff 

administrasi dan keuangan dengan beragam latar belakang keahlian: 

1. Tenaga Ahli Manajemen;  

2. Ahli Ekonomi;  
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3. Ahli Hukum;  

4. Ahli Kebijakan Publik;  

5. Ahli Teknik Geofisika; 

6.  Ahli Geologi;  

7. Ahli Teknik Informatika/Computer; 

8. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan; 

9. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan  

PT Anditama Infocon selalu memberikan pelayanan jasa yang memuaskan klien 

dan bergerak maju secara konsisten, serta memiliki reputasi tinggi dari karya 

rekayasa yang bervariasi mencakup bidang: 

1. Pengembangan Sistem Informasi 

a. Pelayanan Jasa Perancangan Data Base; 

b. Perancangan Aplikasi Berbasis Komputer; 

c. Perancangan Sistem LAN; 

d. Perancangan Website. 

2. Pengembangan Wilayah 

a. Studi dan Pengembangan Geographic Informasi System/GIS, Mapping 

(pemetaan); 

b. Studi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Perencanaan Kota 

dan Wilayah; 

c. Studi dan Pengembangan Kawasan Kritis dan Transisi; 

d. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata, Penelitian Sosial 



15 
 

 
 

(Social Engineering, Community Based Development). 

3. Pengembangan Lingkungan 

a. Studi Evaluasi Kerja (Performance Evaluation), Standarisasi 

Manajemen Lingkungan, Pengembangan Pemanfaatan Limbah, 

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan; 

b. Kampanye Penyadaran Lingkungan dan Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Lingkungan. 

4. Pengembangan Agribisnis 

a. Studi Kelayakan Agribisnis, Pengembangan dan Diversifikasi Usaha 

Tani (Tambak,Ternak); 

b. Pengembangan Teknologi Pertanian; 

c. Pengembangan Pasca Panen; 

d. Studi dan Pengembangan Tata niaga/Pasar (Domestik/ Internasional), 

dan Audit Perkebunan. 

5. Pelatihan dan Pengembangan Organisasi (SDM) 

a. Studi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan;  

b. Studi Evaluasi Kelembagaan;  

c. Pelatihan Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, Pelatihan Staff sesuai 

Bidangnya;  

d. Pengembangan Metode dan Materi Pelatihan;  

e. Pelatihan Aplikasi Teknologi dan Ilmu Pengetahuan. 

6. Lingkup Layanan Bidang Jasa Non Konstruksi 

a. Jasa Survei; 
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b. Study Makro; 

c. Perencanaan Umum;  

d. Konsultasi Produksi;  

e. Jasa Bantuan Teknis; 

f. Jasa Penelitian;  

g. Teknologi Sistem Informasi;  

h. Pelatihan SDM, Manajemen, dan;  

i. Jasa Inspeksi Teknik. 

7. Lingkup Layanan Bidang Jasa Konstruksi 

a. Arsitektur Pekerjaan Sipil, Elektrikal dan Tata Lingkungan;  

b. Manajemen Konstruksi/Proyek;  

c. Pembangunan Gedung;  

d. Jembatan dan Jalan;  

e. Pekerjaan Mekanikal. 

8. Bidang Layanan Jasa Lainnya 

Pertanian, Pendidikan, Sumber daya Energi, Kesehatan, Perindustrian dan 

Perdagangan, Kependudukan, Telematika, Kepariwisataan, Transportasi, 

Keuangan.
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

A. Bidang Kerja 

Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL di Bagian 

Keuangan PT. Anditama Infocon. Bagian Keuangan merupakan salah satu 

yang terdapat pada PT. Anditama Infocon yang menangani Finance 

(Keuangan), Akunting dan Pajak. Adapun pelaksanaan pengawasan dibantu 

oleh Bapak Dalhari, SE  selaku direktur utama PT. Anditama Infocon. 

Dalam pelaksanaan kegiatan bagian Finance (Keuangan) bertugas dalam 

pencairan dana dan melakukan pembayaran, Akunting bertugas mencatatat dan 

melakukan pengelompokan sesuai dengan chart of account. Sedangkan bagian 

pajak bertugas dalam mencatat transaksi-transaksi terkait perusahaan. Adapun 

tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL sebagai berikut: 

1. Membantu pembuatan pajak PPh 21 karyawan 

2. Pembetulan PPh 21 bulan Januari sampai Juni 2016 

3. pembuatan PPN keluaran PT. Anditama Infocon 

4. Rekonsiliasi bank PT. Anditam Infocon tiap bulan 

 

B. Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL mulai tanggal 1 Juni – 1 Agustus 2016.  Pada hari 

pertama pelaksanaan PKL, praktikan menemui komisaris PT. Anditama 

Infocon Bapak Rudy Widyantoro dan direktur perusahaan Bapak Dalhari. 
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Sebelum mulai melaksanakan PKL, beliau memberikan pengenalan dan 

pengarahan singkat mengenai jobdesk yang akan praktikan kerjakan. Praktikan 

berusaha memahami sebaik-baiknya tugas yang diberikan. Jika ada hal-hal yang 

belum dimengerti, praktikan bertanya kembali kepada Bapak Dalhari selaku 

pembimbing di PT . Anditama Infocon. 

Dalam pemberian tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan 

PKL dapat diuraikan secara terperinci sebagai berikut: 

1. Membantu pembuatan pajak pegawai ke E-SPT 21 

Pekerjaan yang diberikan pembimbing kepada praktikan berkaitan dengan 

kegiatan umum perusahaan untuk pajak. Praktikan diminta oleh 

pembimbing untuk melaporkan SPT Masa PPh 21 milik PT. Anditama 

Infocon. 

a. Tahap awal 

Hal pertama yang dilakukan oleh praktikan adalah memperoleh data gaji 

karyawan yang diterima serta laporan tentang tunjangan perbulan. Data 

tersebut digunakan oleh praktikan sebagai data masukan untuk 

menentukan jumlah pajak penghasilan terutang di masing-masing 

pegawai. Bapak Dalhari menjelaskan, untuk data pegawai beserta pajak 

perusahaan berada pada komputer server yang berada di ruangan bawah. 

Selain itu praktikan juga mengecek jumlah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP)  yang dikenakan agar tidak terjadi proses lebih atau 

kurang bayar. 
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b. Tahap proses 

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya praktikan memproses data 

tersebut dimana langkah-langkahnya adalah: 

1) Menghitung besaran pajak yang dikenakan menggunakan Ms. Excel 

agar memudahkan praktikan dan lebih efisien dalam menghitung 

gaji karyawan PT. Anditama Infocon. Dalam mengerjakan hal yang 

harus diperhatikan praktikan adalah terkait gaji, uang lembur, 

tunjangan perusahaan, tunjangan karyawan, jumlah keluarga yang 

terdaftar di  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta biaya jabatan. 

2) Tahapan selanjutnya adalah membuka aplikasi E-SPT 21 dan 

praktikan memasukan data yang diperlukan dan menetapkan jumlah 

pajak yang dikenakan untuk masing-masing pegawai. Pegawai yang 

ada di PT Anditama Infocon umumnya adalah tenaga kerja lepas, 

karena perusahaan tergntung terhadap proyek yang diterima. 

Sehingga perhitungan gaji dan klasifikasi di E-SPT berbeda juga. 

Untungnya aplikasi E-SPT memberi kemudahan karena dari gaji 

yang di terima tenaga kerja lepas jika memasukan nominalnya akan 

langsung terlihat di aplikasi E-SPT. Namun, hal tersebut tidak 

berlaku kepada pegawai tetap, dimana praktikan tetap menghitung 

manual pajak yang dikenakan masing-masing pegawai. 

3) Setelah proses pengerjaan selesai maka besarnya pajak SPT masa 

akan terlihat. Langkah selanjutnya adalah membayar besarnya pajak 

terutang PT. Anditama Infocon. Adapun cara yang dilakukan adalah 
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membuat billing  tagihan pajak  melalui situs e-biling 

(www.sse.pajak.go.id). Setelah kode billing diperoleh, praktikan 

melakukan pembayaran pada bank. Transaksi yang dilakukan 

praktikan menggunakan  setoran langsung ke teller bank, dan nanti 

akan diberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang bentuknya 

mirip seperti bukti penyetoran dan penarikan dana di bank. Di dalam 

BPN terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)  yang 

dapat digunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan 

pembayaran dan dimasukan di aplikasi E-SPT.  

4) Jika proses memasukan NTPN selesai ke aplikasi E-SPT, praktikan 

mencetak formulir SPT Masa Pajak 21 beserta lampir-lampiran 

terkait. Lalu proses selanjutnya meminta tanda tangan Bapak 

Dalhari selaku direktur utama perusahaan sebagai bukti bahwa SPT 

yang telah dibuat telah disetujui. 

c. Tahap akhir 

Output dalam aplikasi E-SPT selain formulir E-SPT Masa Pajak PPh 21 

adalah lembar Bukti Penerimaan Surat Pajak. Untuk memperoleh bukti 

tersebut, praktikan harus pergi ke KPP untuk melapor pajak dimana 

batas akhir lapor PPh 21 adalah tanggal 20. 

2.  Pembetulan PPh 21 bulan Januari sampai Juni 2016 

Pada saat praktikan melakukan praktek, PTKP tahun 2016 kembali 

dinaikkan oleh pemerintah dimana diatur pada PMK Nomor 

101/PMK.010/2016. Kenaikan PTKP 2016menyebabkan pajak penghasilan 

http://www.sse.pajak.go.id/
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yang dipotong untuk karyawan menjadi lebih kecil. Selain itu, aturan PTKP 

terbaru ini berlaku surut untuk tahun 2016 sehingga perhitungan PTKP ini 

berlaku dari awal bulan Januari 2016. Karena adanya perubahan tersebut 

praktikan ditugaskan pemimpin untuk melakukan pembetulan pajak. 

a. Tahap awal 

Data yang digunakan praktikan suntuk pembuatan E-SPT adalah daftar 

gaji karyawan dari bulan Januari sampai Juni 2016. Selain itu, surat 

penyetoran pajak SPT masa PPh 21 tahun 2016 juga praktikan lihat 

untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan dan melihat 

selisih pajak yang seharusnya dikenakan akibat dari perubahan undang-

undang. 

b. Tahap proses  

Setelah memperoleh data diatas, praktikan memproses data tersebut 

menggunakan Ms. Excel lalu menghitung dengan PTKP terbaru dan 

membandingkan selisih pajak terutang tahun sebelumnya dengan pajak 

terutang sekarang. 

Langkah selanjutnya membuka aplikasi E-SPT lalu pilih, Referensi, 

klik Tarif dan Klik PTKP. Fungsinya untuk mengganti jumlah PTKP 

yang lama dengan yang baru. Kemudian mengatur besaran PTKP baru, 

masih ditampilan jendela sebelumnya,  

sebagai berikut: 

1) Pertama adalah Klik Baru pada aplikasi ESPT yang berada di atas. 
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2) Isi besaran PTKP  & Tanggungan dengan besaran PTKP yang baru 

(54.000.000,- dan 4.500.000,-). Dimana PTKP tersebut berasal dari 

Keputuan Menteri Keuangan. Untuk tanggunggan disesuaikan 

dengan jumlah tanggungan yang didaftarkan. 

3) Isi tahun berlaku PTKP baru ini, "berlaku mulai" isi dengan 2016 

dan "sampai" isi dengan 2020 (diisi dengan tahun 2020 karena 

belum tahu kapan PTKP yang digunakan akan berakhir) 

4) Klik Simpan 

Kemudian cara untuk pembetulan SPT Masa adalah sebagai berikut: 

1) Klik Pilih SPT 

2) Klik Buka SPT 

3) Klik Januari (berulang hingga bulan Juli) 

4) Klik Pembetulan 

Setelah SPT masa Januari pembetulan telah dibuat, selanjutnya buka 

SPT masa Januari pembetulan tersebut, langkahnya sebagai berikut: 

1) Klik Pilih SPT 

2) Klik Buka SPT 

3) Klik Masa Januari Pembetulan 

4) Klik Buka SPT 

Setelah SPT Pembetulan terbuka, selanjutnya menghapus pemotongan 

pajak karyawan yang dibawah PTKP (lihat hasil penghitungan ulang 

penghitungan pajak dengan PTKP baru di atas) langkah-langkah 

berikut: 
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1) Klik Isi SPT 

2) Klik Daftar Pemotongan Pajak 

3) Klik Satu Masa Pajak 

4) Centang pada kotak disamping nomor karyawan yang ingin dihapus 

(dibawah PTKP) 

5) Klik hapus. 

Selanjutnya membetulkan pemotongan pajak sesuai dengan hasil 

penghitungan pajak dengan PTKP baru, langkahnya sebagai berikut: 

Masih di jendela Daftar Pemotongan Pajak 

1) Centang kotak disamping nomor karyawan yang mau dibetulkan 

pemotongan pajaknya 

2) Klik Ubah 

Setelah diklik Ubah akan muncul jendela baru, selanjutnya ubah pajak 

yang dipotongnya dengan nilai pajak hasil penghitungan yang baru. 

1) Isi baris PPh Dipotong (Rp) dengan nilai pajak yang dipotong sesuai 

penghitungan dengan PTKP baru 

2) Klik Simpan. 

(Tahapan ini ada pada lampiran 9) 

c. Tahap akhir 

Hasil tahap akhir adalah membuat file CSV sebagai salah satu syarat 

pelaporan ESPT. File CSV merupakan soft copy dari aplikasi data 

ESPT, sehingga saat dilakukan pengecekan memudahkan kantor 
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pelayanan pajak untuk memeriksanya. Adapun langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Klik CSV 

2) Klik Pelaporan SPT 

3) Klik Masa Januari Pembetulan 

4) Klik Buat File CSV. 

Setelah file CSV dibuat, SPT Pembetulan Masa Januari telah siap untuk 

dilaporkan. File CSV dari aplikasi data ESPTdigunakan kantor pajak 

untuk mengecek perubahan data apa yang terjadi dari pembetulan 

ESPT. File CSV disalin ke dalam flashdisk beserta hardcopy SPT induk 

beserta lampirannya  untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. 

3. Membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran PT. Anditama 

Infocon 

a. Tahap Awal 

Pada tahap awal praktikan mencari dokumen terkait transaksi 

pemberian jasa yang diberikan PT. Anditama Infocon. Di sini saya 

diarahkan pembimbing untuk jasa yang membutuhkan waktu/termin 

adalah pada saat pembayaran tersebut diterima. Praktikan diminta 

pembimbing untuk mengecek kepastiannya di internet. Ternyata 

memang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN. Sehingga 

hal tersebut menambah ilmu, karena sepengetahuan praktikan PPN 

terutang adalah saat terjadinya penyerahan Jasa Kena Pajak atau Barang 

Kena Pajak. 
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b. Tahap Proses 

Adapun proses yang dilakukan dalam pembuatan PPN keluaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi E-Faktur, lalu masukan username dan password 

2) Setelah masuk  Faktur, pilih Pajak Keluaran, dan cari Administrasi 

Faktur 

3) Cari tombol rekam faktur, lalu isikan sesuai dengan jenis lawan 

transaksi yang sesuai dengan transaksi 

4) Isikan Detail Transaksi, sesuai dengan jenis lawan transaksi yang 

lakukan. Saat PKL saya hanya menggunakan nomor 1 untuk 

perusahaan dan 2 untuk bendaharawan. 

5) Lalu isikan tanggal, laporan SPT dan Tahun pajak otomatis 

terbentuk, nomor seri faktur sesuaikan dengan  buku yang digunakan 

untuk mengetahui transaksi dan melihat sisa nomor yang diberikan 

kantor pajak. Jika sudah mengisi referensi nomor faktur, lalu 

dibagian referensi faktur, bisa dikosongkan atau di isi dengan nomor 

invoice yang terkait dengan faktur. Kemudian tekan tombol 

lanjutkan untuk mengisi data lawan transaksi. 

6) Masukan NPWP Pembeli, Nama Perusahaan/Instansi, dan alamat, 

kemudian lanjutkan. 

7) Cari tombol rekam transaksi, lalu isikan kolom nama detail 

barang/jasat, beserta jumlah DPP dan PPN. 
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8) Jika sudah simpan, kemudian data faktur akan muncul di Daftar 

Faktur Pajak Keluaran, tekan tombol preview dahulu, sebelum, 

tekan tombol upload, jika sudah ok, tekan tombol upload. Sampai 

muncul tombol PDF. (Tahapan ini ada pada lampiran 10) 

c. Tahap Akhir 

Setiap akhir periode, PT. Anditama infocon melaporkan SPT adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Pilih menu SPT  --> Posting  sehingga  akan tampil form Posting 

Data Faktur. (Misalnya ingin membuat SPT masa Juli 2016 maka 

Pilih masa Pajak 07 Tahun Pajak 2016 Pembetulan 0. klik Cek 

Jumlah Dok PKPM , lalu klik tombol Posting) 

2) Apabila profil penandatangan SPT belum diisi, akan tampil 

notifikasi untuk melengkapi data Profil PKP. Tunggu Proses Posting 

sampai muncul info “Data SPT Berhasil dibentuk” klik OK. 

3) Untuk membuka SPT, pilih menu SPT , lalu Buka SPT, 

4) Klik Perbarui tampilan jika daftar SPT belum muncul, apabila sudah 

muncul klik Row SPT yang akan di buka lalu klik Buka SPT Untuk 

Diubah. 

5) Selanjutnya, melengkapi data SPT , dan bila sudah lengkap silahkan 

klik Buat File CSV dan PDF SPT.  

File CSV pada aplikasi E-Faktur berisi data transaksi penjualan dan 

pembelian perusahaan. Sehingga pihak KPP dapat melihat besaran PPN 

yang terutang. 
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4. Rekonsiliasi bank PT. Anditam Infocon tiap bulan 

a. Tahap Awal 

Praktikan diminta pembimbing untuk membuat rekonsiliasi bank. Hal 

tersebut dilakukan karena saldo kas yang dilaporkan pada bank akan 

berbeda dengan saldo kas pada pembukuan. Tujuan dari rekonsiliasi ini 

adalah untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum 

dicatat oleh perusahaan serta memastikan pencatatan dalam rekening 

kas dan catatan bank. Sebelumnys praktikan diberikan arahan oleh 

Bapak Dalhari untuk mengambil rekening koran terlebih dahulu dengan 

disertai surat kuasa beliau. Hal tersebut digunakan sebagai sumber data 

untuk mencocokkan dengan buku besar perusahaan. 

b. Tahap Proses 

Adapun prosesnya adalah praktikan meminta rekening koran ke bank 

dengan menyertai surat kuasa ke customer service dan mengajukan 

bulan yang belum direkonsiliasi. Setelah rekening koran diterima 

praktikan melihat saldo akhir pada laporan keuangan perusahaan. 

Kemudian lihat laporan pada rekening koran, dimana jika terdapat 

selisih maka perlu dilakukan penyesuaian.  

Umumnya transaksi yang terkait tentang rekonsiliasi adalah pendapatan 

bunga, beban pajak, biaya administrasi bank, bunga deposito, 

penerimaan dari piutang pemberi tenaga kerja.  

c. Tahap Akhir 
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Hasil akhir dari kegiatan ini adalah akun bank perusahaan memiliki nilai 

yang sama dengan rekening koran. Tujuannya adalah supaya 

perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. 

 

C. Kendala yang di hadapi 

Selama praktiknya, praktikan mengalami kendala kendala di dalam perusahaan 

diiantaranya: 

1. Lingkungan kerja yang mayoritas pegawai lapangan umumnya suka 

merokok di dalam ruangan, hal tersebut cukup mengganggu praktikan yang 

tidak merokok. Padahal ruangan tempat praktikan bekerja adalah ruangan 

AC. 

2. Dalam melaksanakan PKL, praktikan perlu memahami peraturan 

perpajakan mengenai perusahaan dibidang jasa konsultasi manajemen. 

3. Permintaan tanda tangan kepada direktur untuk pelaporan pajak atau 

pencairan dana cek cukup sulit  karena direktur berada di luar kantor. 

 

D. Cara mengatasi kendala 

Cara praktikan dalam mengatasi kendala yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi hal ini, praktikan menggunakan masker karena jadwal 

pegawai lapangan datang biasanya di hari Jum’at untuk mengambil uang 

makan dan transport. Untuk menegur, praktikan tidak melakukannya karena 

selain tidak sopan, kondisi pegawai yang kelelahan dari perjalanan jauh  

pastinya memiliki emosi yang tinggi jika praktikan menyinggung masalah 



29 
 

 
 

merokok. Praktikan pernah bertanya bahwa mayoritas perusahaan yang 

bergerak di jasa konsultan manajemen adalah laki-laki dan kemungkinan 

salah satu cara menghilangkan penat mereka adalah merokok setelah dinas 

ke luar kota selama 5 sampai 6 hari kerja. 

2. Untuk mengatasi hal ini, praktikan mencari informasi dari situs pajak agar 

sumber yang digunakan valid. Selain itu, praktikan juga melihat forum 

pajak yang ada di internet  jika mengalami kendala dalam pelaksanaan PKL. 

3. Untuk mengatasi hal ini, praktikan memberi kabar kepada direktur melalui 

pesan singkat satu hari sebelumnya untuk menandatangani berkas-berkas 

yang perlu. Supaya beliau dapat datang pagi sebelum pergi ke klien. 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan kegiatan PKL di PT Anditama Infocon, praktikan dapat 

mengambil kesimpulan dari berbagai tugas yang praktikan kerjakan. Adapun 

beberapa kesimpulan yang dapat praktikan ambil yaitu adalah: 

1. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan ke dalam 

praktik kerja lapangan. 

2. Praktikan dapat mengetahui aktivitas terkait keuangan di PT Anditama Infocon 

seperti merekonsiliasi bank perusahaan 

3. Praktikan dapat mengetahui penerapan pajak yang ada pada PT Anditama 

Infocon . 

4. Praktikan dapat merasakan langsung suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 

5. Praktikan dapat belajar bersosialisasi dan mendapatkan pengetahuan umum di 

dalam lingkungan kerja selama melaksanakan kegiatan PKL. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program 

PKL adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi praktikan: 

a. Praktikan harus banyak mempersiapkan keahlian baik dari segi akedemik dan 

keterampilan yang akan mendukung pelaksanaan PKL. 
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b. Praktikan sebaiknya memilih tempat PKL yang sesuai dengan minat, 

keterampilan dan jurusan atau keahlian yang dikuasai. 

c. Praktikan harus bisa bersikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan. 

d. Praktikan harus bisa beradaptasi dengan cepat dan baik di lingkungan kerja. 

2. Saran bagi Universitas: 

a. Universitas Negeri Jakarta agar dapat membantu para mahasiswanya untuk 

mendapatkan tempat PKL. 

b. Universitas Negeri Jakarta harus mempunyai hubungan yang baik dengan 

perusahaan atau instansi pemerintah. 

c. Universitas Negeri Jakarta agar memberikan penyuluhan atau seminar 

mengenai PKL bagi mahasiswanya yang ingin melaksanakan PKL. 

d. Universitas Negeri Jakarta untuk lebih komunikatif kepada mahasiswanya 

dalam proses penyampaian berita terkait dengan PKL 

3. Saran bagi PT Anditama Infocon: 

a. PT Anditama Infocon wajib meningkatkan standar lingkungan perusahaan, 

agar perusahaan meningkatkan disiplin para karyawan 

b. PT Anditama Infocon lebih peduli terhadap bagian keuangan karena 

banyaknya transaksi pada perusahaan tidak diimbangi dengan penggunaan 

software, sehingga penerimaan piutang yang jatuh tempo sering terlewat 

perusahaan 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 4: Logo PT. Anditama Infocon 
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Lampiran 5: Struktur Organisasi PT. Anditama Infocon 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016)  
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Lampiran 6: Penilaian PKL 
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Lampiran 7: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 8: Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 

No Hari/Tanggal Keterangan Pembimbing 

1 
Rabu, 01 Juni , 2016 

Perkenalan Pekerjaan 
Bapak 
Dalhari 

2 
Kamis, 02 Juni , 2016 

Arahan dari [embimbing 
Bapak 
Dalhari 

3 
Jumat, 03 Juni , 2016 

Arahan dari [embimbing 
Bapak 
Dalhari 

4 
Senin, 06 Juni , 2016 

Arahan dari [embimbing 
Bapak 
Dalhari 

5 
Selasa, 07 Juni , 2016 

Rekonsiliasi bank 2016 
Bapak 
Dalhari 

6 
Rabu, 08 Juni , 2016 

Rekonsiliasi bank 2016 
Bapak 
Dalhari 

7 
Kamis, 09 Juni , 2016 

Rekonsiliasi bank 2016 
Bapak 
Dalhari 

8 
Jumat, 10 Juni , 2016 

Rekonsiliasi bank 2016 
Bapak 
Dalhari 

9 
Senin, 13 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

10 
Selasa, 14 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

11 
Rabu, 15 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

12 
Kamis, 16 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

13 
Jumat, 17 Juni , 2016 

Hitung uang makan mingguan 
Bapak 
Dalhari 

14 
Senin, 20 Juni , 2016 

Lapor PPh 21 
Bapak 
Dalhari 

15 
Selasa, 21 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

16 
Rabu, 22 Juni , 2016 

Input PPN 
Bapak 
Dalhari 

17 
Kamis, 23 Juni , 2016 

Input PPN 
Bapak 
Dalhari 

18 
Jumat, 24 Juni , 2016 

Input PPN dan uang mingguan 
Bapak 
Dalhari 

19 
Senin, 27 Juni , 2016 

Buat SPT Masa PPN 
Bapak 
Dalhari 

20 
Selasa, 28 Juni , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

21 
Rabu, 29 Juni , 2016 

Rekap perhitungan gaji 
Bapak 
Dalhari 
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22 
Kamis, 30 Juni , 2016 

Lapor PPN 
Bapak 
Dalhari 

23 
Jumat, 01 Juli , 2016 

Hitung gaji dan bayar PPh21 
Bapak 
Dalhari 

24 
Senin, 11 Juli , 2016 

Rekonsiliasi bank Juni 
Bapak 
Dalhari 

25 
Selasa, 12 Juli , 2016 

Hitung ulang PPh 21 Januari-Juni 
Bapak 
Dalhari 

26 
Rabu, 13 Juli , 2016 

Seminar tax amnesty 
Bapak 
Dalhari 

27 
Kamis, 14 Juli , 2016 

Pengurusan cek baru 
Bapak 
Dalhari 

28 
Jumat, 15 Juli , 2016 

pencairan dana uang makan 
Bapak 
Dalhari 

29 
Senin, 18 Juli , 2016 

Lapor PPh 21 Pembetulan 
Bapak 
Dalhari 

30 
Selasa, 19 Juli , 2016 

Pembetulan PPN Januari 
Bapak 
Dalhari 

31 
Rabu, 20 Juli , 2016 

Lapor PPh 21 
Bapak 
Dalhari 

32 
Kamis, 21 Juli , 2016 

Transfer dana ke tenaga ahli 
Bapak 
Dalhari 

33 
Jumat, 22 Juli , 2016 Pengurusan EFIN kolektif 

pegawai 
Bapak 
Dalhari 

34 
Senin, 25 Juli , 2016 

Input PPN 
Bapak 
Dalhari 

35 
Selasa, 26 Juli , 2016 

Buat Proposal keperluan tender 
Bapak 
Dalhari 

36 
Rabu, 27 Juli , 2016 

pencairan dana uang makan 
Bapak 
Dalhari 

37 
Kamis, 28 Juli , 2016 

Lapor PPN 
Bapak 
Dalhari 

38 
Minggu, 31 Juli , 2016 

Buat cek voucher 
Bapak 
Dalhari 

39 
Senin, 01 Agustus , 
2016 Hitung gaji karyawan 

Bapak 
Dalhari 

 

Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016)  
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Lampiran 9: Proses Pembuatan PPh 21 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016) 
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Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016)  
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Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016) 
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Lampiran 10: Proses Pembuatan PPN 

 

 

Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016) 
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Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016)  
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Lampiran 11: Contoh rekonsiliasi Bank 

 

 

Sumber: Data diolah oleh praktikan (2016)  


