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ABSTRAK 

Mega Meliana (8105153385). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

dibuat sebagai gambaran hasil pekerjan yang telah dilakukan selama PKL dengan 

tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada 

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. PT. Adhi Karya beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM.18, 

RT.13/RW.1, Jakarta Selatan. PT. Adhi Karya merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang konstruksi. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 (satu) bulan 25 

(dua puluh lima) hari yang dimulai sejak tanggal 03 Juli 2017 s.d. 25 Agustus 2017 

dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 

WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL adalah melakukan mengelolah 

dokumen transaksi. Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan 

wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 

Selama melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Randi selaku Accounting 

Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Meskipun dalam pelaksanaan PKL 

terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namum kegiatan PKL dapat berjalan 

dengan lancar seta berhasil cukup baik dan praktikan mendapatkan banyak 

pengalaman serta ilmu baru terkait hal-hal yang berhubungan dengan penjurnalan 

bukti bukti transaksi yang ada di perusahaan.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal yang ditentukan. 

 Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan selama PKL 

oleh penulis. Ada pun kegiatan PKL telah dilaksanakan selama satu bulan dua puluh 

lima hari di Departmen Akuntansi Kantor Pusat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Dalam 

penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta 

2. Suparno, S. Pd, M. Pd selaku koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

3. Susi Indriani M.S.Ak selaku Pembimbing PKL  

4. Bapak Saryanto dan Mas Rizza selaku Pembimbing PKL pada Kantor Pusat PT. 

Adhi Karya (Persero) Tbk 

5. Seluruh karyawan Departemen Akuntansi Kantor Pusat PT. Adhi Karya (Persero) 

Tbk  
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6. Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2015 yang senantiasa memberikan saran 

dalam penyusunan Laporan PKL ini 

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu 

secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan PKL 

 Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan dan 

penyusunan laporan PKL ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala 

kekurangan yang ada. Penulis pun mengharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun dalam rangka proses perbaikan dan penyempurnaan. Akhir kata, penulis 

pun berharap semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta 

bagi para pembaca pada umumnya. 

 

Jakarta, 27 Oktober 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan atau organisasi 

milik pemerintah yang bertugas mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia 

yang berkaitan dengan kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat  Indonesia. 

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku 

ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan 

koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan 

peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Perusahaan BUMN terdiri 

dari 140 perusahaan yang terbagi dalam 13 bidang usaha BUMN, salah satunya BUMN 

di bidang konstruksi.  

Dunia konstruksi Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam 

beberapa dekade terakhir.  

 Perusahaan konstruksi sebagai salah satu bagiannya mengalami persaingan 

yang semakin ketat. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan konstruksi dituntut 

untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam segala tahap proyek konstruksi. PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap pembangunan 
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proyek sehingga dapat dipercaya menjadi bagian dari penumbuhan infrastruktur di 

Indonesia hingga saat ini sehingga PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dapat memberikan 

deviden kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini 

juga berdampak baik bagi pertumbuhan pembangunan. Tertariknya investor untik 

menanamkan modalnya di Indonesia berimplikasi positif meningkatkan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia.  

 Sebagai institusi pendidikan, Universitas Negeri Jakarta memiliki tanggung 

jawab untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia 

kerja. Untuk itu, diadakan pelatihan kepada Mahasiswa dengan terjun langsung ke 

dunia kerja guna menambah wawasan serta yang terpenting pula ialah pengalaman 

melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib diikuti oleh setiap 

Mahasiswa. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan bagi 

Mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa 

perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. Program ini juga berguna untuk melatih 

mahasiswa untuk beradaptasi dilingkungan kerja dan dapat mengetahui kemampuan 

apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja. 

 Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 

Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran melalui pengalaman yang didapatkan 

dari dunia kerja salah satunya sebagai staff akuntansi di perusahaan. Selain itu, PKL 

ini juga diharapkan dapat menghasilkan kerjasam antara Univversitas Negri Jakarta 

(UNJ) dengan instansi swasta maupun pemerintahan yang ada sehingga ketika etos 

kerja dari praktikan yang baik, maka akan menimbulkan citra posotof terhadap UNJ. 
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Diharapkan pula dengan melakukan praktik, para lulusan UNJ nantinya dapat 

dipertimbangkan untuk bekerja di instansi tersebut 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini dimaksudkan 

untuk : 

a. Menambah   pengetahuan,   wawasan,  pengalaman,  kemampuan, dan 

keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja. 

b. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 

lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL, yakni pada Departemen 

Akuntansi Keuangan dan Resiko Kantor Pusat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 

d. Menambah wawasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam dunia kerja. 

e. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

 

Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini memiliki tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai, yaitu: 

a. Menyiapkan diri untuk  menjadi  sumber  daya  manusia  berkualitas  yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 
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perkembangan zaman. 

b. Menambah pengalaman dan memperkenalkan praktikan akan dunia kerja 

sebagai bekal setelah lulus kuliah. 

c. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah prasyarat 

wajib bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

d. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan menerapkan  

pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 

e. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang berbeda 

dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih tinggi untuk 

menyelesaikan  pekerjaan dengan  tepat waktu. 

f. Melatih disiplin, kerja sama, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

agar menjadi lulusan yang siap terjun ke duniakerja 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Bagi praktikan 

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 
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b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia kerja 

nyata. 

c. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah 

laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan 

bertanggung jawab. 

d. Dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari dan pengetahuan  akademis 

yang didapatkan di bangku perkuliahan. 

e. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja 

sehingga praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun 

dalam dunia kerja. 

f. Sarana untuk menambah pengamalan baru bagi praktikan tentang lingkup 

dunia kerja. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 

menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

instansi/perusahaan sehingga dapat mewujudkan konsep link and match 

dalam  meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 

b. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi dalam rangka pengembangan program studi. 
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c. Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi di dunia kerja. 

d. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 

instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja 

terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya. 

e. Untuk memperkenalkan Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas 

Negeri Jakarta kepada khalayak luas dan menunjukan kualitas mahasiswa 

UNJ 

 

3. Bagi Instansi 

a. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL. 

b. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan 

dan pekerjaan karyawan menjadi ringan. 

c. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara  instansi 

dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerja 

sama yang saling menguntungkan. 

d. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 

kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik Kerja 

Lapangan tersebut. 
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D. Tempat PKL 

 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pusat PT. Adhi Karya 

(Persero) Tbk dan ditempatkan di Departmen Akuntansi Keuangan. Berikut adalah 

data isntansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 

Nama Instansi  : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.  

Alamat    : Jl. Raya Pasar Minggu KM.18, RT.13/RW.1, 

      Jakarta Selatan, Indonesia.  

Telepon   : (021) 7975312 

Email   : E.adhi@adhi.co.id 

Fax    : (021) 7975311 

Website   : www.adhi.co.id 

 Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pusat PT. Adhi Karya (Persero) 

Tbk dan ditempatkan di Departmen Akuntansi. Alasan parktikan memilih 

perushaan tersebut sebagai tempat untuk melaksanakan program Praktik Kerja 

Lapangan ini ditujukan untuk mengimplementasikaan pengetahuan yang telah 

dimiliki selama berada di perkuliahan. Departement akuntansi merupakan tempat 

mengelolah dokumen-dokumen transaksi yang berhungan dengan keuangan 

perusahaan. Sehingga selain sarana pengimplementasian materi yang telah di 

dapatkan di perkuliahan, praktikan juga dapat memperoleh pengetahuan serta 

ilmu-ilmu baru, khususnya dalam hal terkait dengan pengelolaan dokumen-

dokumen transaksi keuangan. 
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E. Jadwal Waktu PKL 

        Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 25 (dua 

puluh lima hari). Terhitung dari tanggal 3 Juli s.d. 25 Agustus 2017. Dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, waktu kerja yang ditentukan oleh Kantor 

Pusat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yaitu dari hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 

s.d 17.00 WIB.  

   Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 

instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan Juli. Setelah 

menemukan instansi yang sesuai, praktikan meminta surat pengantar dari bagian 

akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan  pada  pihak  BAAK  UNJ.  Setelah 

mendapat persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, 

praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan. Pengajuan 

tersebut dilakukan pada bulan Juni 2017. Kemudian surat pengajuan tersebut 

diberikan pada Departemen Human Resource Development. Satu minggu 

kemudian, praktikan datang kembali untuk menyakan persutujuan  dan pihak 

HRD memberikan informasi persetujuan untuk melaksanakan PKL tanggal 3 Juli 

2017. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 
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 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) 

bulan 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli s.d. 25 Agustus 2017, 

dengan ketentuan jam operasional: 

Hari Masuk : Senin –Jumat 

Jam Kerja : 08.00 s.d 17.00 WIB 

Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Waktu Istirahat Jumat : 11.45 – 13.30 WIB 

Aturan pakaian kerja berlaku pada kantor pusta PT Adhi Karya (Persero) 

Tbk adalah sebagai berikut : 

Senin – Kamis  : Hitam Putih 

Jumat  : Batik  

        Pada tanggal 3 Juli 2017, praktikan datang ke instansi pada pukul 07.30 

WIB dan menunggu salah satu pegawai yang menangani PKL. Kemudian 

praktikan di ajak untuk megikuti acara halal bihala adhi karya sejabodetabek. 

Kemudia setelah acara usai praktikan diantarkan ke ruangan Departemen 

Akuntansi Keuangan untuk perkenalan dengan pembimbing PKL serta pegawai 

lainnya. 

 

3. Tahap Pelaporan  

      Praktikan membuat laporan Praktik Kerja Lapangan pada bulan September 

sampai Oktober 2017. Penulisan diawali dengan mengumpulkan data-data 
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informasi perusahaan, dokumentasi beberapa data pekerjaan, daftar hadir PKL, 

daftar kegiatan harian serta data lain yang dibutuhkan untuk mendukung laporan 

PKL. Kemudian, data-data tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan penulisan 

laporan. 

Tabel I.1 

Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah oleh penulis 

Bulan  

Tahapan  

Juni 

2017 

Juli 

2017 

Agustus 

2017 

September 

2017 

Oktober 

2017 

Persiapan      

Pelaksanaan      

Pelaporan      
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Umum Perusahaan  

        Perusahaan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Tenaga No. 5 Tahun 1960, tanggal 11 Maret 1960 dngan nama Perusahaan 

Bangunan Negara Adhi Karya. Kemudian, berdasarkan PP No. 65 Tahun 

1961,bekas perusahaan  bangunan milik  Belanda yang  telah dinasionalisasikan,  

yaitu Associatie N.V. dilebur ke dalam Perusahaan. Lebih lanjut, berdasarkan PP 

No. 41 Tahun  1971,  Perusahaan  Bangunan  Negara  Adhi  Karya dialihkan  

bentuknya menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero) dan   berubah  menjadi  suatu  

Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.1 tanggal 1 Juni 

1974.  

        PT. Adhi Karya (Persero) listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 Maret 

2004 kemudian sahamnya diperdagangkan pada sektor Property, Real Estate And 

Building  Construction.  Melalui  daya  saing  dan  pengalaman  dalam  kesuksesan 

menjalankan proyek-proyek konstruksi, Adhi Karya telah berhasil menunjukkan 

kemampuannya  sebagai  perusahaan  konstruksi terkemuka  di  Asia  Tenggara.  

Dalam rangka meningkatkan corporate value 

 dan sesuai dengan Rencana Bisnis Jangka  Panjang  tahun  2012  -  2016,  

Perseroan  mengembangkan  kegiatan perusahaan dalam lima  lini  bisnis,  yaitu 

Konstruksi, EPC, Properti, Realty dan Investasi dibidang Infrastruktur. Pada lini 
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bisnis inti yaitu jasa konstruksi dan EPC (Engineering Procurement and 

Construction), strategi  pengembangan  bisnis Perseroan berfokus pada 

peningkatkan profesionalisme melalui produk dan jasa berkualitas dan ketepatan 

waktu, di mana peran dan manfat ALC (Adhi Learning Center) 

sangat menentukan. Melalui ALC, personel Perseroan meningkat semangat  

dan prestasinya, dan selalu berusaha untuk mengedepankan kualitas dan efisiensi. 

Diantara  hasilnya  adalah  dilahirkannya  anak  perusahaan  dibidang  konstruksi 

bangunan gedung yaitu Adhi Persada Gedung (APG).  

        Selain operasionalisasi bisnis dibidang Konstruksi dan EPC, Perseroan juga 

sukses di bidang Properti dan Realty melalui dua entitas anak perusahaannya, yaitu 

Adhi  Persada  Properti  (APP)  dan  Adhi  Persada  Realti  (APR),  di  mana  pada 

pengembangan bisnis  properti  telah dibuat rencana pembangunan hotel  bintang 

empat di kawasan Blok-M Jakarta, dan Surabaya; dan hotel bintang tiga di Bekasi 

dan Medan. Selain menuai manfaat dari recurring income, program ini dirancang 

untuk memperkuat struktur bisnis properti Adhi Karya di masa depan. Sedangkan 

dalam  bisnis  

Realty,  Adhi  Karya  menggunakan  strategi  tidak  hanya mengembangkan  

landed houses, tetapi juga mengelola kawasan komersial (mal, life style centers 

dan pusat perbelanjaan) untuk memperkuat recurring income.   

        Dalam  rangka  mengelola  bisnis  secara  profesional  dan  mempercepat  

pertumbuhan perusahaan, didirikan anak perusahaan baru yaitu Adhi Persada 

Beton (APB). Karena dari sudut pandang permintaan pasar, kebutuhan beton 
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pracetak telah  tumbuh  secara  signifikan  untuk  mendukung  proyek-proyek  

infrastruktur besar.  Manajemen  proyek  modern  juga  membutuhkan aplikasi  

teknologi  beton pracetak  yang  dapat  meningkatkan  percepatan  pelaksanaan  

proyek,  baik  dalam bentuk tiang pancang beton atau produk lainnya.  

        Jejak  langkah  (milestones)  sejarah  PT.  Adhi  Karya  (Persero)  sejak  

berdiri hingga tahun 2015 

Tabel II.2 

Sejarah PT Adhi Karya (Persero) 

Sumber: data diolah oleh penulis 

 

 

 

TAHUN PERISTIWA 

1960 
PN Adhi Karya menasionalisasikan dari Dutch Company Associate 

N. V 

1974 PN Adhi Karya berubah menjadi Pt. Adhi Karya (Persero) 

2004 
PT. Adhi Karya (Persero) menjadi BUMN Konstruksi pertama yang 

terdaftar di BursaEfek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Maret 2004 

2011 

Perubahan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan 

Restrukrisasi Organisasi 

Pendirian ADHI Learning Center 

2012 
Pendirian Anak Perusahaan Adhi Persada Properti (APP) dan Adhi 

Persada Realti (APR) 

2014 
Pendirian Anak Perusahaan Adhi Persada Gedung (APG) dan Adhi 

Persada Beton (APB) 

2015 

Memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pembangunan 

Light Rail Transit (LRT) beserta Stasiun dan Properti Pendukung 

melalui aksi rigt issue 
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Visi dan Misi 

 Visi  

Visi  Perseroan  adalah  menjadi  perusahaan  konstruksi  terkemuka  di  asia 

tenggara 

 Misi 

1) Berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara 

incorporated.  

2) Melakukan proses pembelajaran dalam mencapai peningkatan corporate 

value 

3) Menerapkan corporate culture yang simple tapi membumi (down to earth).   

4) Proaktif  melaksanakan  lima  lini  bisnis  secara  profesional,  dalam  rangka 

mendukung pertumbuhan perusahaan.  

5) Partisipasi aktif dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

dan Corporate Social Responsibility (CSR) seiring pertumbuhan 

perusahaan. 

 Nilai-Nilai Perusahaan 

 Bekerja Cerdas 

 Adalah inti dari kapabilitas dan produktivitas ADHI. Untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dalam industri jasa konstruksi, Energi, 

Properti, Industri dan Investasi maka segenap jajaran ADHI didorong agar 

mampu bekerja secara cerdas dan cepat, dengan mengedepankan inovasi dan 
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efesiensi yang dilandasi jiwa enterpreneurship. Sisi lain dari tata nilai ini 

adalah agar setiap orang di ADHI memiliki sifat adaptif terhadap perubahan. 

 Jujur Bertanggung Jawab  

 Yang berarti dalam menjalankan pekerjaannya, setiap insan ADHI harus 

mengedepankan kejujuran yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Di 

setiap penyelenggaraan kegiatan usahanya, segenap insan ADHI dituntut 

untuk bekerja dengan sikap yang terbuka dan wajar, disertai dengan 

kesadaran atas tingkah laku masing-masing tanpa merugikan diri sendiri dan 

orang lain. 

 Bersahaja  

Merupakan inti dari perilaku yang berprinsip tidak berlebihan 

(proporsional). Setiap insan ADHI perlu juga memiliki sikap sederhana dan 

rendah hati (tidak arogan) agar mampu menciptakan iklim kerja yang 

kondusif. Dengan tata nilai ini diharapkan hubungan baik dengan lingkungan 

sekitar, baik dari sesama rekan kerja, mitra bisnis, perusahaan pesaing, 

hingga masyarakat luas terus terjalin sehingga ADHI akan menjadi 

perusahaan konstruksi terkemuka. 
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B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Adhi Karya (Persero) tahun 2017 adalah sebagai berikut :  

Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

A. Kegiatan Umum Perusahaan  

Perum Perumnas mengadakan kegiatan-kegiatan produktif di bidang 

Perumahan dan permukiman rakyat dengan jalan membangun lingkungan yang 

sehat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan sasaran utama adalah 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah 

Gambar II.1 Struktur Organisasi 

Sumber: adhi.co.id 

 

Adapun fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam 

struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

Tugas dan Wewenang: 

 Menetapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan 

 Mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan yang telah 

direncanakan  



17 
 

 
 

 Mengambil keputusan untuk segala sesuatu hal yang berhubungan 

dengan perusahaan 

 Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar perusahaan 

2. Corporate Secretary 

Berfungsi memimpin dan mengarahkan semua proses atau aktivitas 

kesekretariatan perusahaan, mencakup aktivitas administrasi korporasi, 

hubungan investor secara efektif dan efisien agar memberikan dukungan 

optimal kepada pencapaian sasaran dan target kinerja Perusahaan. 

3. Satuan Pengawas Intern (SPI) 

Satuan Pengawas Intern membawahi langsung Direktur Utama. Bertugas 

memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan yang berkenaan dengan 

pemeriksaan / audit fungsi kerja perusahaan, meliputi kegiatan operasional, 

keuangan/finansial, mutu serta Manajemen K3L, secara efektif dan efisien 

untuk memberikan dukungan optimal kepada pencapaian target kinerja dari 

kepada aktivitas dan operasional bisnis, mencakup penjagaan agar tidak 

terjadi penyimpangan prosedur maupun pemastian pemenuhan ketentuan 

dan persyaratan sebagai perusahaan tercatat kepada Bapepam dan Bursa. 

4. Direktur Keuangan dan Legal 

Direktur Keuangan dan Legal memimpin dua departemen yaitu Departemen 

Akuntansi, Keuangan & Risiko dan Departemen Legal.   General Manager 

Departemen Akuntansi, Keuangan & Risiko berfungsi memimpin dan 
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mengelola seluruh aktivitas keuangan dan akuntasi serta sentralisasi proses 

keuangan dan akuntansi korparat, meliputi pelaksanaan fungsi bank di dalam 

korporat, fungsi cash manajement, pencatatan transaksi keuangan 

perusahaan dan verifikasi keabsahanya serta mampu mendukung pencapaian 

kinerja perusahaan secara maksimal. Sedangkan General Manager 

Departemen Legal berfungsi membantu Departemen Akuntansi, Keuangan 

& Risiko dalam mengkoordinasikan kegiatan Penanganan Hukum 

Perusahaan, berupa penanganan masalah hukum serta pendapat hukum yang 

bersifat bisnis maupun administrasi, dan keberikatan, serta melakukan 

pengembangan dan pengendalian standar mutu, monitoring dan evaluasi 

dalam pengendalian mutu produk dan pelayanan Perusahaan, termasuk 

Praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

5. Direktur Operasi I 

Direktur Operasi I memimpin langsung Departemen QHSE (Quality, Health, 

Safety & Environment) dan Departemen Gedung. Departemen QHSE 

merupakan suatu Departemen atau bagian dari Struktur Organisasi 

Perusahaan yang mempunyai fungsi pokok terhadap implementasi Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari 

Perencanaan, Pengorganisasian, Penerapan dan Pengawasan serta 

Pelaporannya. Sedangkan General Manager Departemen Gedung berfungsi 

memimpin dan mengarahkan seluruh aktivitas operasional Departemen 

Gedung, melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman serta 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://qualityhse.wordpress.com/
https://qualityhse.wordpress.com/
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pengoptimalan sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang optimal 

sebagaimana ditetapkan sebelumnya.   

6. Direktur Operasi II 

Direktur Operasi II memimpin beberapa departemen antara lain, 

Departemen Pemasaran, Departemen Infrastruktur I & II dan Departemen 

TOD & hotel. Secara garis besar, fungsi Departemen Pemasaran meliputi 

penelitian dan pengembangan, harga, distribusi, layanan pelanggan, 

penjualan dan komunikasi.  GM Departemen Infrastruktur berfungsi 

memimpin dan mengarahkan seluruh aktivitas operasional Departemen 

Infrastruktur, melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman 

serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang 

optimal sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Departemen Transit Oriented 

Development (TOD) merupakan departemen yang bergerak di bidang 

pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan 

maksimalisasi penggunaan angkutan massal. Sedangkan Departemen Hotel 

merupakan departemen yang khusus  melayani pembangunan hotel. 

 

7. Direktur Operasi III 

Direktur Operasi III mempin dua departemen yaitu Departemen LRT dan 

Departemen EPC. Departemen Light Rail Transit (LRT) adalah departemen 

yang bergerak di bidang pembangunan kereta api ringan. Sedangkan 

Departemen EPC (Engineering, Procurement, dan Construction) merupakan 
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departemen yang tugasnya dibagi menjadi tiga yaitu mendesain suatu 

project, membeli barang yang diperlukan untuk suatu project dan 

membangun project tersebut. 

8. Direktur SDM, Sistem dan Investasi 

Direktur SDM, Sistem dan Investasi mempin tiga departemen yaitu, 

Departemen Sistem & Konsolidasi, Departemen Investasi dan Departemen 

SDM. GM Departemen Sistem & Konsolidasi berfungsi memimpin dan 

mengelola seluruh aktivitas Departemen Sistem & Konsolidasi, melalui 

penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman serta pengoptimalan 

sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang optimal sebagaimana 

ditetapkan sebelumnya. Departemen Investasi berkaitan dengan pengelolaan 

reksadana, jadi pengambilan keputusan mengenai pengelolaan reksa dana 

mulai dari aset alokasi, pemilihan sektor hingga transaksi jual beli secara 

aktif untuk mendapatkan keuntungan terjadi disini. Sedangkan Departemen 

SDM merupakan departemen yang berhubungan langsung dengan karyawan 

dan berfungsi sebagai pengawas perekrutan, pewawancara, dan orang yang 

mempekerjakan karyawan baru, melakukan konsultasi dengan pimpinan 

puncak mengenai rencana strategis serta bertindak sebagai penghubung 

antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. 

9. APP (Adhi Persada Properti) 

APP merupakan salah satu anak perusahaan Adhi Karya yang bergerak di 

bidang developer/pengembang properti untuk bangunan-bangunan tingkat 
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tinggi seperti apartemen, hotel, condotel dan office tower termasuk 

pengelolaan properti. 

10. APG (Adhi Persada Gedung) 

APG merupakan salah satu anak perusahaan Adhi Karya yang bergerak di 

bidang jasa konstruksi khususnya konstruksi bangunan bertingkat/high rise 

building. 

11. APB (Adhi Persada Beton) 

APB merupakan salah satu anak perusahaan Adhi Karya yang bergerak di 

bidang perindustrian, ekspor-impor dan perdagangan beton pracetak serta 

kegiatan usaha terkait. 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Saat ini, ADHI memiliki ruang lingkup bidang usaha yang mencakup lima lini 

bisnis, yaitu: 

1) Kontraktor sipil dan gedung. Kontraktor sipil mengerjakan infrastruktur sipil 

milik Pemerintah maupun swasta. Sedangkan kontraktor gedung mengerjakan 

bangunan gedung yang dimiliki Pemerintah maupun swasta.  

2) EPC (Engineering  Procurement  Construction).  Adalah kegiatan usaha  yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, dan sekaligus mengerjakan konstruksinya. 

Dalam hal ini lebih menekankan pada jenis pekerjaan oil & gas dan power 

plant. 
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3) Bisnis Properti. Kegiatan usaha dalam pengembangan dan pengelolaan 

kawasan dan pembangunan fasilitas gedung berupa perkantoran, apartemen, 

dan hotel. 

4) Bisnis Real  Estate. Kegiatan  pengembangan  kawasan  dan  pembangunan 

fasilitas perumahan (landed house) dengan pola cluster di berbagai wilayah. 

5) Investasi  Infrastruktur. Adalah  kegiatan  investasi  di beberapa  portofolio. 

Pertama adalah infrastruktur, antara lain pembangunan jalan tol dan monorel. 

Kedua  adalah perhotelan  yakni memanfaatkan  aset  Perseroan  untuk 

dikembangkan dan dioperasikan.  Ketiga adalah Power Producer (Independent  

Power Producer / IPP) dalam bentuk public private partnership maupun skema 

investasi lainnya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Pusat PT. Adhi Karya 

(Persero) Tbk beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM.18, RT.13/RW.1, Jakarta 

Selatan. Praktikan ditempatkan pada departemen Akuntansi Keuangan sesuai 

dengan konsentrasi praktikan yaitu konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Pada 

Department Akuntansi Keuangan, terdiri dari 3 bagian tugas, yaitu Keuangan, 

Akuntansi dan Pajak. Praktikan ditempatkan pada Akuntansi.  

Bagian Akuntansi meliputi : 

1. Mengelola dokumen tagihan, kas pelaksanan, dan dokumen transaksi hutang 

lainya yang harus di hitung pajak penghasilan. 

2. Mengentry dokumen tagihan, kas pelaksanan, dan dokumen transaksi hutang 

lainya ke list invoice di adhimis.adhi.co.id  

3. Menjurnal pengakuan hutang dari invoice yang telah di entry sebelumnya di 

adhimis.adhi.co.id 

4. Membuat List Hutang Rekanan 

5. Membuat List Pembayaran Tagihan 

6. Mencetak dan memverifikasi jurnal hutang, jurnal memo, jurnal pengeluaran 

kas, jurnal pemasukan kas, jurnal pengeluaran bank, jurnal pemasukan bank.  
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B. Pelaksanaan Kerja 

  Fasilitas yang Dibutuhkan Selama Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan menggunakan : 

- Komputer  

- Jaringan  internet  

- Alat Tulis 

- Kertas berwarna 

 Kemampuan yang Diperlukan 

Dalam  melaksanakan pekerjaan, praktikan perlu memiliki kemampuan : 

- Memahami cara menjurnal 

- Mengetahui kode akun dan kode indentitas 

- Menggunakan internet 

- Menggunakan Admis  

- Kecepatan dan ketepatan dalam menerima arahan  

 Teknis Pelaksanaan Tiap Pekerjaan  

PT Adhi Karya memiliki sistem informasi akuntansi, yaitu ADMIS (Adhi 

Management Information System).  

1. Mengelola dokument invoice 

Semua tagihan yang di tujukan kepada kantor pusat PT Adhi Karya akan 

di berikan kepada pihak akuntansi. Transaksi ini berasal dari berbagai 

macam divisi. Dokumen invoice ini diberikan kepada pihak akuntansi agar 
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dibayarkan. Tetapi sebelum dibayarkan, invoice tersebut harus melewati 

beberapa proses. Praktikan melakukan proses awal yaitu mengelolah 

invoice yg memiliki faktur pajak.  

Ada pun langkah-langkah pekerjaan tersebut ialah : 

a) Memeriksa kelengkapan dari lampira-lampiran invoice lalu di susun 

dengan sesuai urutan. 

b) Invoice dan faktur pajak dicopy lalu di berikan kepada divisi pajak 

untuk dihitung nilai pajaknya dan memberikan copy untuk arsip bagian 

pajak. 

c) Jika sudah dikembalikan, invoice tersebut di catat di buku expedisi 

pajak. Dicatat nama rekana, no invoice,no npwp, dll. 

d) Selanjutnya di kembalikan kembali kepada divisi pajak untuk 

dilakukan pelaporan pajak. 

2. Mengentry Invoice ke ADIMIS 

Setiap ada transaksi harus di entry kedalam Admis, begitu pula dengan 

invoice. Invoice yang di entry ke Admis adalah invoice yang telah di 

hitung pajak nya. Tetapi jika invoice tidak memiliki faktur pajak bisa 

langsung di entry.  

Ada pun langkah-langkah pekerjaan tersebut ialah : 

a) Buka adhimis di https://adhimis.adhi.co.id/ 

b) Log in dengan cara mengisi username dan password 

https://adhimis.adhi.co.id/
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c) Pilih finance 

d) Klik Account Payable dan pilih daftar invoice.  

e) Pilih tambah invoice 

f) Setelah muncul form input isi form berdasarkan rincian invoice 

dengan mengisi no invoice, tanggal invoice, tanggal terima invoice, 

nomer seri faktur jika ada, nilai invoice, term of invoice. 

g) Untuk kolom nama rekanan, klik tombol pilih lalu akan muncul tab 

baru yang akan menampilkan list nama renakan. Selanjutnya tulis 

nama rekanan di kotak paling atas lalu klik search. Setelah nama 

rekanan di temukan klik pilih 

h) Lalu klik save 

Jika nama rekanan belum tersedia, harus mengentry nama rekanan terlebih 

dahulu dengan langkah-langkah : 

a) Buka adhimis di https://adhimis.adhi.co.id/ 

b) Log in dengan cara mengisi username dan password 

c) Pilih  Procurement  

d) Klik Daftar Rekanan kemudian pilih tambah data  

e) Mmasukan semua data rekanan pada kolom yang tersedia. 

f)  Lalu klik save 

 

https://adhimis.adhi.co.id/


27 
 

 
 

3. Menjurnal Hutang 

Invoice – invoice yang telah di entry kedalam ADIMIS di posting ke Akun 

akun yang berkaitan sebagai pengakuan adanya biaya, piutang, utang dll. 

Menjurnal disini merangkap 2 pekerjaan sekaligus, yaitu mencatat 

transaksi harian dan juga memposting kesetiap akunnya. 

Ada pun langkah-langkah pekerjaan tersebut ialah : 

a) Buka adhimis di https://adhimis.adhi.co.id/ 

b) Log in dengan cara mengisi username dan password 

c) Pilih finance 

d) Klik ledger dan pilih jurnal hutang 

e) Pilih invoice yang ingin di jurnal lalu kik posting 

f) Setelah muncul form input hutang lalu isi kolom keteranga. Keterangan 

di isi dengan di awali kata TAG (tagihan) lalu tulis nama renakanan 

tagihan terkait. Setelah nama rekanan tuli A/ (atas) lalu berikan 

keterangan tagihan tersebut untuk pembayar apa. Setelah itu di berikan 

tangga, bulan dan tahun. Selanjutnya di masukan nomer Invoice. 

Terakhir beri tanda – di ikuti dengan Departemen yg di tagihkan. 

g) Setelah keterangan sudah lengkap, klik list.  

h) Akan muncul dua kolom perkiran untuk sisi debet maupun kredit. Klik 

edit di ujung list perkiraan. Lalu masukan nomor perkiraan, uraian, 

nominal, pilihan debet atau kredit, nomer departemen, dan nomer 

indentitas. Lalu klik ok dan lalukan hal nya sama untuk perkiraan kredit 

https://adhimis.adhi.co.id/
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i) Jika sudah terjurnal semua debit maupun kredit lalu klik list 

j) Print jurnal yang telah selesai sebanyak 2x menggunakan kertas warna 

hijau 

k) Selanjutnya mengoreksi kembali jurnal yang telah di print 

4. Merekapitulasi Hutang Rekanan 

Merekapitulasi hutang rekanan pada jurnal pembelian ke dalam excel   

Jurnal pembelian yang sudah dicetak akan di rekapitulasi seluruh 

rinciannya ke dalam excel. Format rekapitulasi hutang rekanan terdiri dari 

judul pada bagian atas, kolom – kolom isi dan nama yang mengesahkan 

rekapitulasi tersebut yang terdapat di bagian bawah. Kolom – kolom isi 

terdiri dari nomor, tanggal terima invoice, tanggal invoice, jatuh tempo, 

tanggal jatuh tempo, nama rekanan, nomor invoice, uraian, nomor ID, 

beban KP/Divisi, jumlah pokok, PPN (non wapu/wapu), PPH, (PPh 

23/PPh 22/PPh 21/PPh Final), jumlah yang masih harus dibayar, 

sudah/belum bayar, nota nomor, email, dibayar (tanggal, jumlah, 

keterangan, nomor nota) dan saldo. Ada pun langkah – langkah dalam 

merekapitulasi hutang rekanan antara lain: 

a) Copy format rekapitulasi yang sudah ada sebelumnya pada new tab 

di excel. 

b) Ubah tanggal pada judul berdasarkan tanggal diterimanya invoice. 

c) Isi tanggal terima invoice pada kolom yang tersedia. Tanggal terima 

invoice adalah tanggal diterimanya invoice tersebut. 

d) Isi tanggal invoice. Tanggal invoice adalah tanggal yang tercantum 

pada invoice. 

e) Isi jatuh tempo.  

f) Isi tanggal jatuh tempo.  
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g) Isi nama rekanan. Nama rekanan dapat dilihat di keterangan nota 

pembelian. 

h) Isi nomor invoice. Nomor invoice dapat dilihat di keterangan nota 

pembelian. 

i) Isi kolom uraian. Uraian dapat dilihat dari keterangan pada nota 

pembelian. 

j) Isi kolom beban KP/Divisi. Beban ini diisi berdasarkan kepada siapa 

nota pembelian dibebankan. Beban ini juga dapat dilihat dari 

keterangan pada nota pembelian. 

k) Isi kolom jumlah pokok.  

l) Isi kolom PPN. Kolom PPN terdiri dari dua yaitu non wapu (bukan 

wajib pungut) dan wapu (wajib pungut). Apabila jumlah pokok lebih 

dari Rp10.000.000 maka termasuk wapu namun apabila jumlah 

pokok kurang dari Rp10.000.000 maka termasuk non wapu. 

m) Isi kolom PPH. Kolom PPH terdiri dari PPh 23, PPh 22, PPh 21 dan 

PPh Final. 

n) Isi kolom jumlah yang masih harus dibayar. Jumlah yang masih harus 

dibayar merupakan jumlah dari jumlah pokok ditambah dengan PPh 

23 dan non wapu. 

o) Isi kolom sudah/belum bayar. Apabila belum bayar maka isi belum 

bayar dan sebaliknya. 

p) Isi nota nomor. Nota nomor diiisi berdasarkan  nomor nota pada nota 

yang bersangkutan. 

q) Isi kolom saldo. Sald merupakan pengurangan dari jumlah yang 

masih harus dibayar dengan jumlah yang sudah dibayar. 

 

5. Membuat Rekapitulasi Pembayaran Tagihan 
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Jurnal hutang (Invoice) yang telah jatuh tempo dan telah di setujui divisi 

keuangan untuk di bayar harus dibuatkan daftar pembayaran hutang 

sebelum di lakukan pembayaran oleh divisi keuangan.  

Membuka Ms. Excel dan membukan file hutang rekanan untuk mencopy 

format daftar hutang rekanan 

a) Copy format rekapitulasi yang sudah ada sebelumnya pada new tab di 

excel. 

b) Ubah tanggal pada judul dengan tanggal diterimanya rincian 

pembayaran tagihan. 

c) Isi tanggal dan bulan kas pelaksana pada kolom yang tersedia. Tanggal 

dan bulan kas pelaksana adalah tanggal dan bulan berdasarkan invoice. 

d)   Isi nomer nota pada kolom yang tersedia. Nomor nota dari Jurnal 

Pembelian yang ingin di bayarkan tagihannya 

e) Isi uraian tagihan. Uraian tagihan dilihat dari keterangan jurnal 

pembelian. 

f) Isi kolom jumlah. Kolom jumlah diisi berdasarkan sub total pada rincian 

jurnal pembelian 

g) Mencetek list hutang yang akan dibayar 

h) Memberikan kepada pembimbing untuk di koreksi lalu memberikan 

kepada divisi keuangan 
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6. Mencetak jurnal pengeluaran kas 

Tahapan terakhir dalam membuat jurnal adalah mencetaknya. Di PT Adhi 

Karya jurnal setiap jurnal dicetak menggunakan berbeda warna. Untuk jurnal 

hutang menggunakan kertas warna hijau dan di cetak sebanyak 2x. Jurnal 

pengeluaran kas menggunakan kertas warna putih. Jurnal pengeluaran bank 

menggunakan kertas warna pink . Dan untuk jurnal memo menggunakan 

kertas warna kuning Ada pun langkah – langkahnya antara lain : 

a) Buka adhimis di https://adhimis.adhi.co.id/ 

b) Log in dengan cara mengisi username dan password 

c) Pilih finance 

d) Klik ledger dan pilih jurnal yang ingin di cetak 

e) Klik sudah di posting 

f) Masukan tahun serta nomer nota yang ingin di cetak 

g) Setelah jurnal telah di temukan klik print 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

       Kendala merupakan suatu hal yang pasti dihadapi oleh praktikan selama 

melaksanakan PKL di di Kantor Pusat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, sebab 

praktikan masih dalam  tahap belajar dan  tidak sepenuhnya sempurna. 

Beberapa kendala yang dihadapi praktikan  saat pelaksanaan PKL ialah : 

1) Tidak ada SOP (Standard Operating Procedure)  

Praktikan di tempatkan pada bagian Akuntansi, namun tidak semua pekerjaan 

akuntansi dapat di limpahkan kepada praktikan. Praktikan hanya mengerjakan 

pekerjaan yang di berikan oleh pembimbing Jika perkerjaan yang diberikan 

https://adhimis.adhi.co.id/
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pembimbing, maka praktikan akan cepat selesai dan tidak memiliki job desk 

kembali. Tidak ada SOP yang jelas membuat hal tersebut terjadi, hal tersebut 

berdampak pada waktu praktikan menjadi tidak efektif.  

2) Kurang Instruksi 

Pembimbing praktikan mengharapkan kemandirian dalam pengerjaan tugas. 

Salah satu tugas praktikan ialah melakukan penjurnalan, tetapi setiap transaksi 

memiliki perbedaan kasus dan tingkat analisis. Terkadang dokumen transaksi 

yang praktikan terima sebelumnya belum pernah dikerjakan maupun di 

jelaskan oleh pembimbing.  

3) Jaringan internet bermasalah 

Pada bulan akhir juli hingga agustus, jaringan internet departemen akuntansi 

mengalami masalah. Seringkali internet tidak tersambung, dan hal tersebut 

sanggat menggangu praktikan untuk menyelesain tugas-tugas yang telah di 

berikan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

1) Membuat SOP untuk anak magang 

Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur merupakan suatu 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan  sesuai denga fungsi 

dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator 

teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan 

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 
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Sedangkan Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Menurut Puspitasari, 

Rosmawati & Yusniar (2012: 31), terdapat beberapa tujuan dibuatnya SOP 

antara lain: 

a.    Mempertahankan konsistensi kerja karyawan. 

b.    Mengetahui peran dan fungi kerja di setiap bagian. 

c.    Memperjelas langkah-langkah tugas, wewenang dan tanggung jawab. 

d.    Menghindari kesalahan administrasi. 

e.    Menghindari kesalahan/kegagalan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. 

Dari teori di atas, dapat disimpulkan tujuan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) adalah untuk mepertahankan konsistensi kerja karena pengetahuan 

akan tugas dan peranan yang jelas dari masing-masing karyawan sehingga 

dapat terhidar dari kesalahan yang mengurangi efisiensi kerja suatu 

organisasi. 

2) Praktikan mencoba memahami sendiri terkait jurnal 

Otodidak atau autodidak dari bahasa Yunani autodídaktos (belajar sendiri) 

merupakan orang yang tanpa bantuan guru bisa mendapatkan banyak 

pengetahuan dan dasar empiris yang besar dalam bidang tertentu. Mereka 

mendapatkan pengetahuan tersebut dengan belajar sendiri.1 

                                                           
1 Diakses pada tanggal 20 Noember 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Otodidak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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Praktikan mencoba memahami sendiri terkait jurnal dengan cara membaca 

hasil jurna-jurnal yang telah ada di saat sebelum pengerjaan maupun saat ada 

waktu luang. Sehingga bisa memahami setiap poit yang tertera dalam jurnal. 

3) Mengefektifitaskan waktu yang ada  

Praktikan berahli melakukan pekerjaaan yang tidak menggunakan internet 

seperti membuat list hutang, memproses dokumen – dokumen transaksi yang 

membutuhkan perhitungan pajak dan pekerjaan lainnya. Jika pekerjaan hanya 

tinggal penjurnal yang membutuhkan, praktikan biasanya menjurnal secara 

menual terlebih dahulu agar jika internet telah hidup kembali penjurnalan ke 

Adhimis lebih cepat.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan yang ditujukan 

untuk mengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Adanya 

kegiatan ini diharapkan mampu membuat Mahasiswa lebih mengenal kondisi serta 

situasi dalam dunia kerja dan mampu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 

dunia kerja yang sesungguhnya setelah lulus nanti.  

 Tempat praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah Kantor 

Pusat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dimana praktikan ditempatkan pada bagian 

Akuntansi. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Ada banyak ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh praktikan selama 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan tersebut, bagaimana cara perlakuan 

terhadap semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan khususnya 

dalam konstruksi  

2. Praktik Kerja Lapangan memberikan gambaran kepada praktikan terkait 

kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan dituntut untuk mampu 

beradaptasi serta bertahan dengan segala tekanan yang ada dan dituntut pula 

untuk mampu menghasilkan suatu solusi guna memecahkan permasalahan- 

permasalahan yang dihadapi selama pengerjaan tugas.  

35 
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3. Kreativitas serta skill seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, 

mengingat persaingan kedepannya akan semakin ketat. Kemampuan untuk 

membaca situasi serta pemikiran yang cermat dan cerdas dalam menghadirkan 

solusi-solusi terkait penyelesaian masalah yang ada menjadi salah satu hal 

yang juga tak kalah penting. Untuk itulah PKL ini diadakan, agar Mahasiswa 

lebih mempersiapkan dirinya lagi. 

 

B. Saran-Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa praktikan 

berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan : 

 Bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa perlu mempersiapkan perencanaan yang baik sebelum 

melaksanakan PKL, seperti menentukan pilihan tempat pelaksanaan PKL tidak 

dalam waktu yang terburu-buru dan mempersiapkan kebutuhan administrasi 

secara lengkap. 

2. Mahasiswa perlu memperhatikan bagian penempatan PKL yang sesuai dengan 

bidang kuliah agar memudahkan dalam melaksanakan PKL dan pelaporannya.  

3. Mahasiswa perlu memiliki motivasi dan kemauan belajar yang kuat serta 

mencatat apa yang dikerjakan dan diperoleh selama pelaksanaan PKL agar 

mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan 
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4. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mudah 

beradaptasi serta bersosialisasi dengan pegawai dan memahami pekerjaan 

yangdiberikan. 

 

Bagi Universitas 

1. Pihak Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) perlu 

meningkatkan kualitas pelayanan akademik dalam menunjang kebutuhan 

persiapan PKL mahasiswa, baik dari segi administrasi, mapun informasi. 

2. Sebaiknya pihak UNJ  menjalin kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan. 

Hal tersebut agar memudahkan mahasiswa pada saat akan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di perusahaan, khususnya mahasiswa Fakultas 

Ekonomi. 

3. Melakukan tinjaun berkala ke tempat praktik kerja lapangan selama program 

berlangsung, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik dengan 

perusahaan, institusi dan perusahaan 

 

Bagi Instansi 

1. Hubungan kekeluargaan di Departement Akuntansi sudah sangat baik, maka 

perlu dipertahankan agar suasana kerja mampu mendukung produktivitas 

pegawai. 

2. Menyiapkan prosedur yang jelas mengenai tugas mahasiswa PKL selama 

melakukan PKL di perusahaan.  



38 
 

 
 

3. Instansi memiliki sikap keterbukaan dan loyal dengan praktikan-praktikan, 

sebaiknya dipertahankan agar semakin tercipta hubungan yang baik antara 

pegawai dengan praktikan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1. Format Penilaian Seminar PKL  

FORMAT PENILAIAN 

SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

FAKULTAS EKONOMI UIVERSITAS NEGERI JAKARAT 

Nama  : Mega Meliana  

No. Registrasi : 8105153385 

Konsentrasi  : Pendidikan Akuntansi 

No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 

A. Penilaian Laporan PKL   

1 

Format Makalah  

a. Sistematika Penulisan  

b. Penggunaan bahasa yang 

baku, baik, dan benar 

0 – 15  

2 

Penyajian Laporan  

a. Relevansi topik dengan 

keahlian bidang studi  

b. Kejelasan uraian 

0 – 25  

3 Informasi  0 – 15  

40 
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a. Keakuratan informasi  

b. Relevansi informasi dengan 

uraian tulisan 

B. Penilaian Presentasi Laporan    

1 

Penyajian  

a. Sistematika Penyajian  

b. Penggunaan alat Bantu  

c. Penggunaan bahasa lisan yang 

baik, benar, dan efektif 

0 – 20  

2 

Tanya jawab  

a. Ketepatan jawaban  

b. Kemampuan 

mempertahankan argument 

0 – 20  

Jumlah 100  

 

Jakarta, ………………….. 

Penilai, 

 

…………………………… 

NIP. 
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Lampiran 2. Logo Adhi Karya 
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Lampiran 3. Surat Permohonan PKL  
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Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL  
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Lmpiran 5. Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 6. Penilaian PKL  
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Lampiran 7. Daftar Nilai PKL 
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Lampiran 8. Jadwal Kegiatan PKL  

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONMI – UNJ TAHUN AKADEMIK  2016/2017 

 

 

NO KEGIATAN MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV 

1 Pendaftaran PKL          

2 Kontrak dengan 

Perushaan PKL untuk 

penempatan PKL  

         

3 Surat permohonan 

PKL ke perusahaan  

         

4 Pelaksanaan PKL          

5 Penulisan Laporan 

PKL  

         

6 Penyerahaan laporan 

PKL  

         

7 Koreksi Laporan PKL           

8 Penyerahan Koreksi 

laporan PKL  

         

9 Batas akhir 

penyerahan laporan 

PKL 

         

10 Penutupan program 

PKL dan 

pengumuman nilai 

PKL  
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Lampiran 9. Lembar Kegiatan Harian  

LEMBAR KEGIATAN HARIAN 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

NO HARI TANGGAL KEGIATAN 

1 Senin 3 Juli 2017 

Menghadiri acara halal bihalal Adhi Akrya 
sejabodetabek 

Perkenalan dengan Kepala divisi Akuntansi Keuangan 
dan pegawai lainnya. 

Membaca Pedoman Akuntansi Keuangan PT Adhi Karya 

2 Selasa  4 Juli 2017 
Membaca Laporan Keuangan Konsolidasi beserta CaLK 
31 Desember 2016, 2015, 2014 

3 Rabu 5 Juli 2017 

Membaca Laporan Keuangan Konsolidasi beserta CaLK 
31 Desember 2016, 2015, 2014 

Mengentri data hutang rekanan  

Mengentry & Menjurnal 2 invoice tagihan hotel ke 
jurnal Hutang serta mencetak da memverifikasinya 

4 Kamis 6 Juli 2017 

Mengentry & Menjurnal 7 invoice tagihan hotel serta 
mencetak dan memverifikasinya 

Mengentry & Menjurnal 5 invoice tagihan tiket peswat 
serta mencetak dan memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 8 jurnal memo 

5 Jumat 7 Juli 2017 

Mencetak dan memverifikasi 24 jurnal memo 

Mencetak dan memverifikasi 8 jurnal hutang 

Merekap dan mempersiapkan invoice tagihan yang 
harus di bayar pada tanggal 5 Juli dan di berikan kepada 
pihak keuangan 

6 Senin 
10 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 10 jurnal memo 

Mencetak dan memverifikasi 5 jurnal hutang 

Mencetak dan memverifikasi 7 jurnal pengeluaran bank 

Meentri data pengeluaran kas tgl 9 juli 2017 serta 
mencetak dan memverifikasi 

7 Selasa 
11 Juli 
2017 

Izin untuk mengikuti UAS DDI dan PPTK 

8 Rabu 
12 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 58 jurnal pengeluaran 
bank (Pengiriman dana ke divisi) 
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Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal penerimaan bank 
(dari divisi ) 

Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal memo (Amortisasi 
Pembayaran Tunjangan ) 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal memo (Koreksi 
kesalahan akun) 

Mencetak dan memverifikasi 6 jurnal pengeluaran bank 
(Pembayaran provisi dan bunga) 

Mengelola 2 dokumen kas pelaksanaan proyek, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

9 Kamis 
13 Juli 
2017 

Izin untuk mengikuti UAS SIA dan AKPEM 

10 Jumat 
14 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 68 jurnal pengeluaran 
bank (Pelunasan Proyek ) 

11 Senin 
17 Juli 
2017 

Mengentry dan Menjurnal 3 invoice ke jurnal hutang 
serta mencetak dan memverifikasinya 

Mengelola 5 dokumen kas pelaksanaan proyek, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Menjurnal 2 invoice katring ke jurnal utang serta 
mencetak dan memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal hutang 
(Pembayaran sewa kendaraan) 

Menjurnal 3 invoice TIKET PESWAT ke jurnal utang serta 
mencetak dan memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal hutang 
(Pembayaran Biaya Amanat Obligasi) 

12 Selasa 
18 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 1+2 jurnal hutang  

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal pengeluaran bank 
(pembayaran hutang pesanan) 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal memo (Hutang 
atas pelatihan) 

Mengelola 2 dokumen kas pelaksanaan proyek, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Menjurnal 2 invoice biaya kantor serta mencetak dan 
memverifikasinya 

13 Rabu 
19 Juli 
2017 

Mengelola 8 dokumen kas pelaksanaan proyek, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal hutang 

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal pengeluaran bank 



53 
 

 
 

Mengentry 7 invoice di adhimis 

14 Kamis 
20 Juli 
2017 

Mengelola jurnal-jurnal hutang yang telah jatuh tempo 
berdasarkan rekanan yang akan di bayar oleh perushaan 

Mengentry & Menjurnal 7 invoice Jurnal Hutang serta 
mencetak dan memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal pengrluaran bank 

Mengelola 8 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

15 Jumat 
21 Juli 
2017 

izin untuk uas AKL 

16 Senin 
24 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal pengeluaran bank 
(pembayaran hutang pesanan) 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal memo (Koreksi 
kesalahan akun) 

Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal hutang  

Mengoreksi 3 jurnal hutang 

JULI 2017, 

Mengecek hasil lembur 6 karyawan 

Mengentry dan membuat list bukti pengeluaran bank tgl 
24 juli 2017 

17 Selasa 
25 Juli 
2017 

Mengelola 2 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mengarsipkan 7 tagihan telpon 

Mencetak dan memverifikasi 16 jurnal pengeluaran 
bank 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal memo  

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal hutang  

18 Rabu 
26 Juli 
2017 

Mengelola 6 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mengentry dan membuat list bukti pengeluaran kas tgl 
26 juli 2017 

Mengentry & Menjurnal 4 invoice Jurnal Hutang serta 
mencetak dan memverifikasinya 

19 Kamis 
27 Juli 
2017 

Mencetak dan memverifikasi 4 jurnal hutang  

Mencetak dan memverifikasi 9 jurnal pengeluaran bank 

Mengelola 4 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mengentry & Menjurnal 1 invoice Jurnal Hutang serta 
mencetak dan memverifikasinya 
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20 Jumat 
28 Juli 
2017 

Mengecek laporan lemburan 8 pegawai 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal hutang  

Mencetak dan memverifikasi 2 jurnal pengeluaran bank 

21 Senin 
31 Juli 
2017 

Mengelola 3 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mencetak dan memverifikasi 10 jurnal hutang  

Membuat list rekapan hutang per25 juli 2017 

Mengentry & Menjurnal 2 invoice Jurnal Hutang 
mencetak dam memverifikasinya 

Menjurnal 10 Pengeluaran Kas (Dinas keluar kota 
karyawan) mencetak dam memverifikasinya 

 

 

NO HARI TANGGAL KEGIATAN 

1 Selasa 1 Agustus 2017 

Mengelola 3 invoice yang ada faktur pajak, dan di 
antrikan di bagian pajak untuk di proses 

Mencetak dan memverifikasi 1 jurnal hutang  

Mengentry 29 invoice Ke Adimis 

Memeriksa bukti-bukti pembayaran hutang 

2 Rabu 2 Agustus 2017 

Mengentry 3 invoice Ke Adimis 

Menjurnal 33 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

3 Kamis  3 Agustus 2017 

Menjurnal 1 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 13 jurnal pengeluaran 
bank  

Mencetak dan memverifikasi 4 jurnal memo 

Menjurnal 28 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

Mengentry 27 invoice ke adhimis 

4 Jumat 04 Agustus 2017 

Mengentry 3 invoice ke adhimis 

Menjurnal 4 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

Mengelola invoice-invoice dari koprasi karyawan 

Membuat list rekapan hutang per 31 juli 2017 

Mengentry 11 invoice ke adhimis 
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Menjurnal 11 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

5 Senin 07 Agustus 2017 

Mengentry 7 invoice ke adhimis 

Menjurnal 7 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

Mencetak dan memverifikasi 7 jurnal pengeluaran 
bank  

Cek 18 lapoaran  lemburan  

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal memo 

Membuat list rekapan hutang per 31 juli 2017 

6 Selasa 08 Agustus 2017 

Membuat list rekapan hutang per 31 juli 2017 

Koreksi 7 jurnal hutang 

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal memo 

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal pengeluaran 
bank 

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal hutang 

7 Rabu 09 Agustus 2017 Internet kantor mati 

10 Senin 14 Agustus 2017 Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal memo 

   

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal pengeluaran 
bank 

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal hutang 

11 Selasa 15 Agustus 2017 

Mencetak dan memverifikasi 3 jurnal memo 

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal pengeluaran 
bank 

Mencetak dan memverifikasi 11 jurnal hutang 

Membuat list pembayaran hutang 15 agustus  

15 Rabu 23 Agustus 2017 

Merekap buku besar perkiraan 1,5,6,7 dan 8 periode 
Jan-Des 2016 

Membuat list pembayaran hutang 23 agustus  

Mengentry 7 invoice ke adhimis 

Menjurnal 7 invoice Jurnal Hutang serta mencetak 
dam memverifikasinya 

16 Kamis  24 Agustus 2017 

Memeriksa dan memverifikasi lampiran kas 
pelaksana sebanyak 10 kaspel 

Menjurnal 10 kas pelaksanaa Jurnal Pengeluaran Kas 
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Lampiran 10. Kartu Bimbingan PKL 

 



57 
 

 
 

 

Lampiran 11. Alur Kerja Praktikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoice  

Mengentry data 

rekanan 

Perhitungan 

Pajak 

Mengentry 

Invoice 

Memposting Invoice 

/ Menjurnal 

Mencetak dan 

Memverifikasi Jurnal 

Membuat List Hutang 

Rekanan 

Diperiksa dan  
disetujui 

Membuat List 

Pembayaran Tagihan 
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Lampiran 12. Dokumentasi Faktur Pajaka Tagihan Perusahaan 
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Lampiran 13. Dokumentasi Tagihan 
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Lampiran 14. Dokumentasi Form Data Rekanan 
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Lampiran 15. Dokuntantasi Input Invoice 
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Lampiran 16. Dokumentasi Pernjurnalan Tagihan 

 

 

 

 



64 
 

 
 

 

 



65 
 

 
 

Lampiran 17. Dokumentasi Rekapitulasi Hutang 
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Lampiran 18. Dokumentasi Rekapitulasi Pembayaran Tagihan 
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Lampiran 19. Dokumentasi Jurnal Kas 
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Lampiran 20. Dokumentasi Jurnal Bank 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Lampiran 21. Dokumentasi Jurnal Memo 
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Lampiran 22. Foto Bersama Karyawan Departement Akuntansi Kantor Pusat 

PT Adhi Karya Persero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


