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Lembar Eksekutif 

 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Truba 

Jaya Engineering yang beralamat di JL Swadaya Tanjung Barat Jakarta Selatan. 

Praktikan Melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai tanggal 10 

Juli 2017 sampai 1 September 2017. Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Truba Jaya Engineering, praktikan ditempatkan di divisi  

Accounting Division yang diibawahi Finance Director. 

 Tugas tugas yang dilakukan dari bagian Accounting Division adalah mencatat 

segala transaksi yang terjadi di bagian keuangan yang ada di PT Truba Jaya 

Engineering, membuat pembukuan bank yang terdapat di PT Truba Jaya Engineering, 

bertanggung jawab atas segala keuangan yang ada di PT Truba Jaya Engineering, 

melakukan pembayaran kepada customer, dan tugas yang lainnya adalah mencatat 

segala macam transaksi yang berhubung dengan perpajakan yang ada di PT Truba 

Jaya Engineering 

 Selama hampir dua bulan praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), praktikan ditugaskan untuk menginput invoice ke dalam IFS, merekap kertas 

setoran dan menginput kertas setoran tersebut ke dalan sistem IFS (intergrated 

financial software) dan tugas yang praktikan kerjakan adalah mengupload kurs ke 

sistem IFS tersebut. 



iii 
 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT karena atas 

kasih dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini. 

PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib yang di tempuh oleh 

praktikan di Program Diploma III. Laporan PKL ini disusun sebagai bukti hasil 

melaksanakan kegiatan PKL yang telah dilaksanakan 40 hari atau kurang 

dari 2 bulan di PT Truba Jaya Engineering. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan Laporan PKL ini, terutama kepada: 

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa 

dan dukungan moril maupun materil 

2. Tri Hesti Utaminingtyas, SE.,M.SA selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan PKL; 

3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak selaku Koordinator Program Studi D3 

Akuntansi FE UNJ 
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4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 

membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan 

duduk di bangku perkuliahan 

5. Bu fitri selaku pembimbing Praktik selama menjalankan PKL 

6. Segenap pegawai PT Truba Jaya Engineering atas segala dukungan 

dan semangat kekeluargaan yang telah diberikan selama penulis 

melaksanakan PKL 

7. Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi 2015 kelas AK 2 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan PKL 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat 

kekurangan dan kesalahan, antara lain disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para 

pembaca. Akhirnya penulis mengharapkan semoga Laporan PKL ini 

dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kita 

semua. 

Jakarta, November 2017 

  

                                                 Penulis
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang 

berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa dalam rangka mengembangkan 

dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan melaksanakan praktek 

kerja lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Selain 

itu praktek kerja kapangan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, dimana para mahasiswa 

akan mendapatkan pengalaman di dunia usaha. Selain untuk memenuhi kewajiban 

akademik, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia 

industri dengan dunia pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang 

dunia industri sehingga mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan didunia 

kerja. 

Praktek kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan diberbagai perusahaan dan instansi akan 

sangat berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuaan, 

keterampilan dan pengalaman.  
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Praktek kerja lapangan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan D3 Akuntansi Universtas Negeri Jakarta, melalui praktek kerja 

lapangan ini mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara 

berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuaan 

mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab 

mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu semua teori 

yang dipelajari dari berbagai mata kuliah dapat secara  langsung dipraktekkan di 

perusahaan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama 

dengan yang ditemui didalam  prakteknya sehingga teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu  ilmu pengetahuan dasar 

bagi perwujudan praktek. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan 

perbandingan antara teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan menjalani 

praktek kerja lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta, sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal. Prodi 

D3 Akuntasni Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk 

melaksanakan praktek kerja lapangan, sehingga mahasiwa dapat mengaplikasikan 



3 
 

 
 

ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat praktikan untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-

perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. Semakin 

berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula persaingan 

sumber daya manusia yang kompeten. 

PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang 

sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika 

pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di perkuliahan. Selain itu, 

PKL juga sangat bermanfaat untuk softskill mahasiswa terhadap lingkungan dunia 

kerja.  

Dengan pemberian keterampilan ini, diharapkan mahasiswa dapat bersaing di 

dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 

menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Pemberian keterampilan ini juga 

ditujukan untuk dapat menghasilkan sumber daya yang unggul dan dapat 

bersaing, baik kualitas intelektual maupun keterampilan. 

Untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terjadi di indonesia, praktikan 

belajar mengenai perusahaan yang bekerja di jasa konstruksi agar pengalaman 

yang praktikan dapat menjadi lebih banyak. Oleh karena itu praktikan memilih PT 

Truba Jaya Engineering untuk dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai jasa 
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konstruksi pabrik. Alasan PKL di tempat ini adalah praktikan tertarik mengenai 

adanya akuntansi yang bergerak di bidang konstruksi. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari dilangsungkan kegiatan PKL ini antara lain: 

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 

program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai dunia kerja secara nyata. 

3. Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan program 

keahlian yang tentunya memberikan pengalaman kepada mahasiswa 

tentang kondisi dunia kerja. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan dari PKL ini, antara lain: 

1. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama duduk 

dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja tetapi 

dapat mempraktikan secara langsung. 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan etos kerja bagi mahasiswa agar siap 

terjun di dunia kerja. 

3. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang profesional 

di bidang akuntansi. 
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4. Menambah adanya relasi pekerjaan yang dapat di ambil dari adanya 

pelaksanaan praktik kerja  lapangan tersebut. 

5. Mendorong mahasiswa untuk mampu mengemukakan pikiran dan 

pendapatnya serta mampu menuangkan pikirannya kedalam dunia kerja. 

 

C. Kegunaan / Manfaat PKL 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, perusahaan, 

dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 

1. Bagi Mahasiwa (Praktikan) 

a. Mendapatkan kesempatan bagi praktikan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas di bidang akuntansi. 

b. Melatih praktikan agar mengerti proses pekerjaan secara langsung di 

lapangan. 

c. Meningkatkan mental dan kemampuan komunikasi praktikan. 

d. Mempraktikan langsung teori-teori yang telah didapat di PT Truba 

Jaya Engineering 

 

2. Bagi Prodi D3 Akuntansi Universitas Negri Jakarta  

a. Menjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Jakarta dengan 

instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiwa untuk PKL. 

b. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah. 
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c. Meningkatkan nama baik Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri 

Jakarta dimata instansi tempat melaksanakan PKL karena kualitas dari 

praktikan. 

 

3. Bagi PT Truba Jaya Engineering  

a. Menjalin hubungan baik dan bersinergi dengan Universitas Negeri 

Jakarta. 

b. Ikut berpartisipasi untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang 

profesional di bidang akuntansi. 

c. Membantu mengerjakan kerjaan yang ada di PT Truba Jaya 

Engineering.  

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang jasa untuk seluruh masyarakat Indonesia dan praktikan 

ditempatkan pada: 

nama perusahaan : PT Truba Jaya Engineering 

alamat : Jl. Swadaya II No.7 Tanjung Barat,Jagakarsa 

telepon : 0217803300 

website : www.trubagroup.com 

tempat : Bagian Accounting 
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Praktikan memilih PT Truba Jaya Engineering sebagai tempat  

melaksanakan PKL karena praktikan ingin ingin mengetahui lebih banyak 

tentang bagaimana penerapan akuntansi yang terdapat  di perusahaan jasa 

yang bergerak dibidang konstruksi yang contohnya itu ada di PT Truba Jaya 

Engineering. Dimana PT Truba Jaya Engineering ini adalah salah satu 

perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

    Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang harus 

dilalui. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh praktikan, 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) 

yang ditujukan ke PT Truba Jaya Engineering, Setelah surat permohonan 

selesai dibuat oleh BAAK, Kemudian praktikan memberikan langsung 

surat permohonan tersebut kepada HRD PT Truba Jaya Engineering untuk 

melakukan PKL di perusahaan tersebut.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Truba Jaya Engineering Wisma 

PSM dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 1 September 2017 

yang dilaksanakan setiap hari kerja Senin-Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 
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17.00 WIB. setiap harinya sebelum melakukan aktivitas dilakukan 

briefing untuk terlebih dahulu mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah 

praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL di PT Truba Jaya 

Engineering. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat 

kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Pada penulisan laporan PKL ini, Praktikan banyak dibantu 

oleh dosen pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan kritik 

dan saran mengenai penulisan yang benar. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PT TRUBA JAYA ENGINEERING 

A. Sejarah Perusahaan 

PT Truba Jaya Engineering merupakan perusahaan konstruksi nasional 

terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini juga telah berkiprah di wilayah Asia 

Tenggara dan Timur Tengah melalui kerjasama dan mitra kerja dengan 

perusahaan lokal ternama. PT Truba Jaya Engineering beroperasi di bidang 

pembuatan pembangkit listrik, pabrik pupuk, pabrik semen, pabrik tambang, 

pabrik kertas, pabrik baja, gas dan minyak serta pabrik petrokimia yang 

tersebar di seluruh Indonesia.  

Pada tahun 1976 PT Truba Jaya Engineering yang sebelumnya 

namanya adalah PT Truba Jurong Engineering adalah perusahaan konstruksi 

yang didirikan dari perusahaan joint venture antara PT Tri Usaha Bakti Group 

Indonesia dengan Jurong Engineering Limited of Singapore. PT Truba Jaya 

Engineering terus berpartisipasi dalam pembangunan global terutama di 

bidang listrik, industri, minyak dan gas, pertambangan dan pabrik pupuk. PT 

Truba Jaya Engineering telah melayani industri lebih dari 40 tahun 

pengalaman yang diakui telah berpartisipasi dalam sebagian besar dan proyek 

industrial di Indonesia. PT Truba Jaya Engineering memfokuskan pangsa 
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industrinya di Timur Tengah dan fokus dalam mengembangkan reputasi di 

sektor pembangkit listrik di Arab Saudi.  

Untuk mengimbangi pasar yang berkembang pesat, terutama pada 

sektor pembangkit listrik, minyak dan gas maka dilakukan penataan ulang di 

PT Truba Jaya Engineering. PT Truba Alam Manunggal telah menyetujui 

pembelian 98,3% saham PT Truba Jaya Engineering (45% dari Jurong 

Engineering Ltd Singapore,51% dari PT Tri Usaha Bakti dan 2,3% dari 

pemilik lainnya).  

Dengan adanya anak perusahaan, maka PT Truba Jaya Engineering 

memiliki “one stop” untuk memenuhi kebutuhan listrik pembangkit listrik, 

manajemen proyek, EPC dan maintenance dan operation. Mengingat 

perubahan pemegang saham utama, PT Truba Jaya Engineering secara resmi 

mengumumkan bahwa mulai tanggal efektif 10 Agustus 2007, nama baru 

perusahaan menjadi PT Truba Jaya Engineering. Sekarang PT Truba Jaya 

Engineering menangani hampir setiap aspek teknik, pengadaan dan 

konstruksi. 

PT Truba Jaya Engineering dalam proyek-proyeknya menggunakan 

program K3 yang diakui dan berdasarkan jaminan kualitas yang diakui dan 

berdasarkan jaminan kualitas yang diakui secara international yaitu ISO 9000-

2000, The National Board of Boiler and Pressure Vessek Inspectors, The 

American Society of Mechanical Engineers, SMK3, OHSAS 18001 dan ISO 

1400. 
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 Selain bergerak dalam sektor listrik, perusahaan juga menyediakan 

jasa EPC (Engineering Procurement Construction) untuk industri minyak dan 

gas maupun beragam industri lain seperti, petrokimia, jembatan layang, 

semen, serta serbuk kertas dan kertas. Mayoritas kegiatan PT Truba Jaya 

Engineering diselenggarakan di Indonesia, namun juga terlibat dalam kontrak 

internasional di Timur Tengah. 

 PT Truba Jaya Engineering memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman 

dalam kontrak umum dan pernecanaan teknis untuk pengembangan 

infrastruktur di Indonesia. Di masa lalu, perusahaan ini telah menjadi 

kontraktor pembangkit listrik dan industri yang dominan. PT Truba Jaya 

Engineering terlibat dalam pembangunan lebih dari 90% pembangkit listrik 

tenaga batu bara dan gas milik PLN dengan kapasitas terpasang keseluruhan 

lebih dari 15.000 MW. Perusahaan merupakan satu satunya kontraktor EPC 

domestik dengan sertifikat EPC yang dapat merancang dan memasang boilers 

pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 300 MW. Sebagai bagian dari 

operasional EPC, perusahaan juga berperan dalam penyediaan jasa 

pemeliharaan bagi pembangkit listrik dan industri. 

 Perusahaan ini telah melakukan ekspansi ke arah pembangunan 

pembangkit listrik dengan energi terbaru. Fokus utama perusahaan adalah 

untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam mengatasi kekurangan 

pasokan listrik pada jaringan-jaringan distribusi utama yang ada di Jawa 

sampai Bali maupun memperluas ketersediaan listrik ke daerah terpencil dan 
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pasar yang masih belum tersedia listrik. Hal ini dilakukan melalui 

pembangunan intensif dan penyelenggaraan pembangkit listrik tenaga batu 

bara yang akan mengurangi ketergantungan negara terhadap listrik tradisional 

berbasis diesel. 

 

B. Visi, Misi, dan Nilai perusahaan 

1. Visi PT Truba Jaya Enginering 

a. Pernyataan visi bidang EPC (Engineering, Procurement, and 

Construction): menjadi perusahaan EPC yang memiliki reputasi dan 

kompetitif dalam bidang minyak dan gas, industrial dan pembangkit listrik. 

Melalui teknik desain yang optimal, manajemen pembelian yang kuat, 

kemitraan yang strategis, manajemen proyek yang efektif dan efisien. 

b. Pernyataan visi bidang konstruksi: menjadi perusahaan pemimpin 

konstruksi secara international di Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk 

bidang industrial, minyak dan gas, pembangkit listrik melalui manajemen 

proyek yang efektif dan efisien. 

c. Pernyataan visi bidang pemeliharaan: menjadi perusahaan pemimpin di 

Indonesia untuk bidang operator lapangan (plant operator), pemeliharaan 

dan supplier suku cadang dengan memberikan pelayanan secara total untuk 

kepuasan hubungan jangka panjang dengan klien. 
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2. Misi PT Truba Jaya Engineering 

a. Memberikan pelayanan professional dalam EPC (Engineering, 

Procurement, Construction) dan fokus perawatan pada bidang industrial, 

minyak dan gas serta pembangkit listrik menggunakan metode dan 

teknologi yang diakui serta manajemen proyek yang efektif. 

b. Menyediakan jasa konstruksi dengan standar kualitas tinggi, tepat waktu, 

dan efisien dalam biaya. 

c. Mempergunakan kemampuan teknis dan teknologi yang dapat ditujukan 

untuk memberikan solusi yang inovatif. 

d. Memahami kebutuhan, memberikan solusi atas masalah serta melampaui 

ekspektasi klien. 

3. Nilai Perusahaan PT Truba Jaya Engineering 

a. Integritas. 

b. Kejujuran mengidentifikasi harapan klien dan mewujudkannya. 

Comitmen dengan stakeholders. 

c. Kerja sama tim. 

d. Kerja sama mencapai kesuksesan, percaya satu sama lain, win-win 

solution, sinergi. 

e. Transparansi. 

f. Komunikasi yang terbuka berbagai informasi, partisipasi, pemecahan 

masalah bersama. 

g. Kreatifitas. 
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h. Mencari ide-ide baru, selalu mencari jalan yang terbaik. 

i. Semangat untuk menang. 

j. Selalu proaktif, semangat pantang menyerah, budaya belajar, komitmen 

total dalam mencapai hasil maksimal. 

k. Kesempurnaan. 

l. Lakukan dengan benar dan cepat, persaingan harga, tepat waktu, 

semangat tinggi, pelayanan yang baik, lingkungan kerja yang aman dan 

sehat. 

 

C. Struktur Organisasi PT Truba Jaya Engineering 

       Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional yang dibentuk untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan serta mencapai visi dan misi 

PT Truba Jaya Engineering di atas, dibentuklah struktur organisasi guna 

mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab. 

       PT Truba merupakan salah satu bentuk perusahaan yang kepemilikannya 

ditentukan dengan banyak sedikitnya para pemegang saham. PT Truba Jaya 

Engineering dipimpin oleh seorang direktur utama yang ditunjuk lagi oleh para 

pemegang saham dimana para pemegang saham dapat menentukan siapa yang 

akan menjadi direktur dari sebuah departemen. ( Struktur Organisasi PT Truba 

Jaya Engineering terdapat pada lampiran 8) 
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 Praktikan melaksanakan kegiatan  praktik kerja lapangan (PKL)  di divisi 

akuntansi yang di pimpin oleh finance Director yang dimana finance 

director ini membawahi 2 divisi yaitu divisi akuntansi dan divisi finance. 

Struktur organisasi bagian akuntansi dan keuangan terdapat pada gambar 

II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Struktur Organisasi PT Truba Jaya Engineering 

Sumber: Dokumen PT Truba Jaya Engineering, tahun 2017 

Diskripsi tugas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian 

yang terkait pada bagian material control, yang dijabarkan ke dalam kegiatan 

pekerjaan yang praktikan kerjakan yang ada di perusahaan PT Truba Jaya 

Engineering yaitu di kepimpin oleh departemen Finance Director dan dibawahi oleh 

Finance 
Director 

Accounting 
Division 

Finance 
Division 
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Accounting Division dan Finance Division yang mana praktikan bekerja di bagian 

Accounting Division. 

Dan deskripsi kerja juga merupakan pernyataan tertulis untuk semua tingkat 

posisi dalam satu unit yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab dan kualitas yang 

dibutuhkan. Struktur organisasi yang praktikan akan jelaskan adalah bagian dari salah 

satu departemen yang ada di PT Truba Jaya Engineering yaitu adalah departemen 

Finance Director adapun deskripsi kerjanya yaitu sebagai berikut :  

1. Finance Director 

Finance Director adalah jabatan yang mengawasi 2 departemen yaitu 

ada departemen finance dan departemen accounting. tugas lain dari 

Finance Director ini salah satunya juga membantu apa yang dikerjakan 

oleh 2 departemen yang ada dibawahnya yitu Finance Division dan 

Accounting Division. Adapun masing masing tugas 2 departmen  tersebut 

adalah: 

a. Finance: 

1)  Melakukan pembayaran kepada supplier. 

2) Melakukan verifikasi terhadap adanya keabsahan dokumen 

3) Menyiapkan dokumen penagihan invoice / kuitansi tagihan beserta 

kelengkapannya 
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b. Accounting: 

1) Mencatat segala transaksi yang terjadi di bagian keuangan yang ada di 

PT Truba Jaya Engineering. 

2) Membuat pembukuan bank yang terdapat di PT Truba Jaya 

Enginering. 

3) Bertanggung jawab atas segala keuangan yang ada di PT Truba Jaya 

Engineering. 

4) Melakukan pembayaran kepada customer.   

5) Mencatat segala macam transaksi yang berhubungan dengan 

perpajakan yang ada di PT Truba Jaya Engineering. 

 

D. Kegiatan Umum PT Truba Jaya Engineering 

       PT Truba Jaya Engineering adalah  perusahaan konstruksi yang 

berpartisipasi dalam pembangunan global terutama di bidang listrik, industri, 

minyak dan gas, pertambangan dan pabrik pupuk. Dalam kegiatan usahanya 

PT Truba Jaya Engineering  memiliki tiga jenis bidang usaha yaitu: 

1. Proyek pemeliharaan 

       Setelah beberapa kali terlibat dalam pembangunan proyek, PT Truba Jaya 

Engineering dipercayakan kepada customer untuk melakukan pemeliharaan 

plant tersebut. Proyek pemeliharaan meliputi manajemen proyek, 

pemeliharaan plant, rekondisi proyek, penutupan proyek, penambahan sistem, 
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modifikasi proyek dan perbaikan proyek. Contohnya seperti pemeliharaan-

pemeliharaan seperti pemeliharaan mobil, pemeliharaan alat-alat untuk 

membuat bangunan atau pemeliharaan seperti komputer dan lain sebagainya. 

2. Engineering procurement and Construction (EPC) 

 EPC terbagi dalam tiga fungsi yang terdiri dari: 

a. Manajemen Proyek  

       Setelah manajemen proyek, perusahaan memberikan arahan, 

perencanaan, koordinasi, pengawasan, manajemen keuangan, dan 

manajemen hubungan dengan klien sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas proyek, dan pengalaman personil 

b. Engineering 

       Bidang- bidang teknik yang terdiri dari teknik sipil/ struktural 

(arsitektur dan desain). Teknik mesin (desain dan pemilihan 

material), desain pipa saluran (desain dan pemilihan material), 

teknik elektro (sistem dan desain) 

c. Pengadaan 

       Layanan pengadaan dengan memberikan harga yang 

kompetitif, layanan antar kualitas produk yang tinggi. Layanan 

pembelian terdiri daru pembelian domestik maupun 

international, mengatur kontrak pembelian dengan supplier, 

vendor, dan subcontravtors, packing, shipping, warehousing, 

klaim, asuransi dan sistem pembelian secara komputerisasi. 
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3. Construction Management  

PT Truba Jaya Engineering menawarkan manajemen  bidang konstruksi yang 

terdiri dari: 

 

a. Perencanaan dan pejadwalan proyek konstruksi 

              Perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi adalah 

bagaimana ketua divisi membuat jadwal yang akan 

dilaksanakan untuk pengerjaan proyek yang akan dijalani. 

b. Manajemen subkontrak 

       Yaittu adalah aturan dimana jika mengalami suatu kontrak 

bisnis yang akan dilaksanakan dengan mengatur satu pihak 

sebagian atau seluruh bagian lalu dikontrakan lagi ke pihak 

lain 

c. Pengawasan pembangunan 

       Yaitu adalah dengan mengawasi bagaimana proses 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek yang sedang 

dilaksanakan. 

d. Administrasi proyek dan pengawasan efektivitas pekerja 

       Yaitu mengawasi bagaimana melihat ke efektivitasan 

karyawan dan mengawasi keefisienan karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap 

keuangan yang ada di PT Truba Jaya Enginering 
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e. Koordinasi yang terencana antara teknisi dan pembelian 

      Antara teknisi dan pembelian harus mempunyai 

komunikasi yang baik dalam melakukan sesuatu agar tercipta 

korrdinasi yang baik. 

f. Quality Control  

       Quality Control sangat penting karena tugas dari quality 

control tersebut adalah memeriksa proyek yang akan 

memproduksi sesuatu dengan memeriksanya secara manual 

atau menggunakan teknologi. Tugas yang linnya adalah 

menganalisis data kualitas dari produk yang di produksi. 

g. Pengadaan barang 

      Yaitu penyediaan suatu kebutuhan perusahaan seperti 

pengadaan barang atau jasa dengn dibawahi oleh kontrak untuk 

memnuhi kebutuhan bisnis yang akan di kerjakan. 

       PT Truba Jaya Engineering juga melakukan proyek di bidang industrial, 

proyek tambang ataupun membangun jenis bisnis baru. Serta berusaha untuk 

mempertahankan profesionalisme yang tinggi dalam bekerja, memberikan 

sumber daya yang berkualitas dan berkemampuan tinggi. Beberapa proyek 

besar yang dikerjakan seperti proyek pipa dan mesin, pembangkit listrik 

tenaga batu bara, dan proyek kimia diseluruh indonesia dan lokasi lainnya 

diluar negri bertaraf international. 
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BAB III 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Truba 

Jaya Engineering  yang berlangsung selama 8 minggu, praktikan ditempatkan 

dibagian accounting dan dibimbing oleh ibu fitri (Staff Accounting) Sistem 

aplikasi akuntansi yang  diterapkan di PT Truba Jaya Engineering 

menggunakan program Intergrated Financial Software (IFS) yang khusus 

untuk PT Truba Jaya Engineering. Oleh sebab itu selama melaksanakan PKL 

praktikan banyak mempelajari cara pengoperasian sistem IFS tersebut.  

Sistem IFS ini adalah sistem yang beroperasi untuk mencatat segala 

data data yang digunakan oleh PT Truba Jaya Engineering untuk melakukan 

pencatatan ke dalam software seperti membukukan bank, mencatat invoice, 

mengupload kurs dan masih banyak lagi. Tapi tidak hanya IFS saja yang 

digunakan oleh praktikan untuk melakukan pekerjaan yang ada di PT Truba 

Jaya Engineering, yaitu seperti microsoft excel. 

Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL 

di Perusahaan tersebut sebagai berikut: 

1. Menginput Invoice ke dalam IFS. 

2. Merekap kertas setoran dan menginput kedalam  IFS. 
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3. Upload Kurs ke IFS. 

B. Pelaksanaan PKL 

Dalam melaksanakan PKL di PT Truba Jaya Engineering praktikan 

harus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan selama PKL.  

Praktikan mengerjakan beberapa tugas selama melaksanakan PKL di 

PT Truba Jaya Engineering. Praktikan ditempatkan di Bagian Accounting 

yang dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 1 September 2017. 

Pada hari pertama praktikan menemui salah satu officer di bagian HRD 

untuk lapor diri, selanjutnya praktikan diantarkan menuju ruangan bagian 

akuntansi dan kemudian praktikan diperkenalkan dengan supervisor 

akuntansi. Pada saat itu juga praktikan diperkenalkan kepada seluruh 

karyawan bagian Accounting PT Truba Jaya Engineering. Setelah itu 

praktikan diberikan pengarahan mengenai cara menggunakan Aplikasi IFS. 

Berikut ini adalah  tugas-tugas yang  praktikan  kerjakan selama 

melakukan Praktik kerja Lapangan (PKL) di PT Truba Jaya Engineering: 

 

1. Mengerjakan Invoice Dengan IFS 

Praktikan diberi tugas oleh pembimbing yaitu mengerjakan invoice 

yang ada di PT Truba Jaya Engineering, Invoice adalah sebuah surat 

tagihan yang digunakan sebagai barang bukti dalam sebuah transaksi yang 

biasanya berupa surat tagihan yang berkaitan dengan transaksi yang 
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dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. praktikan 

di berikan beberapa transaksi invoice yang dimana data transkasi tersebut 

harus dimasukan ke dalam IFS. Misalnya, praktikan diberi faktur yang 

dikeuarkan oleh vendor yaitu koperasi truba tridaya (lampiran 4). berikut 

caranya untuk memasukan transaksi tersebut: 

1. Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam Membuat Invoice di 

PT Truba Jaya Engineering yaitu praktikan mempersiapkan Personal 

Computer. 

2. Agar bisa masuk ke IFS, praktikan meminta tolong pembimbing untuk 

memasukan ID dan password yang pembimbing punya untuk bisa 

Masuk ke aplikasi tersebut. 

3. Setelah itu Pencet Tombol F5 untuk melakukan Invoice yang baru . 

Lalu isi Kolom Supplier dengan cara Klik List Of Values  lalu pilih 

Query lalu cari nama Supplier dengan cara contohnya %TRUBA%  

Lalu klik OK. setelah itu isi Kolom Tanggal dan isi Payment terms 

nya, Contohnya 30 hari dan isi payment preference yang sudah 

disediakan. 

4. Setelah itu pencet tombol F5 lagi dibawah untuk mengisi pajak sewa 

(PPH23). Pertama tama isi net amountnya terlebih dahulu. lalu di blok, 

klik kanan pilih tax lines withholding. lalu muncul tampilan yang akan 

tersedia. Lalu isi tax code dan pilih sewa dan lain lain. 
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5. Setelah itu pencet lagi tombol F5 di posting information yang ada di 

bawah pengisian pajak untuk mengisi account nya, yaitu 1200-00001 

(Current account) lalu isi kolom seperti text, dan  isi amount debitnya 

sesuai dengan net amountnya. 

6. Lalu klik kanan pilih general information untuk mengisi nomor 

pajaknya. Setelah itu klik kanan pilih pre posting dan isi nama project 

nya. Lalu  klik kanan lagi pilih post invoice setelah itu pencet tombol 

F12 untuk save data. 

7. Setelah disave lalu klik kanan dan pilih post invoice.  

8. Setelah melakukan post invoice lalu print invoice tersebut. (lampiran 

4) 

9. Setelah print invoice tersebut, lalu masukan output yang sudah 

dikerjakan kedalam outner yang sudah di siapkan. 

  

2. Melakukan Pembukuan Bank Menggunakan IFS 

Praktikan diberi tugas yaitu melakukan pembukuan bank yang ada di 

PT Truba Jaya Engineering, praktikan awalnya pergi ke bank untuk 

mengisi kertas setoran yang ada di bank dan mengisi berapa jumlah uang 

yang akan di transfer untuk dikirim ke orang yang menjalankan proyek. 

Praktikan memasukan bukti transfer tersebut kedalam IFS. Ini adalah cara 

untuk melakukan pembukuan bank menggunakan IFS: 
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1. Langkah pertama yang dilakukan setelah membuka IFS adalah pilih 

payment, lalu pilih cashbook, mixed payment setelah itu pencet tombol 

F5 untuk melakukan pembukuan baru (lampiran5) 

2. Untuk bagian general isi kolom cash account dengan “BMRI1014” 

BMRI1014 adalah khusus untuk project T3129. lalu isi kolom kolom 

seperti tanggal, isi cashflow dengan no. 108 (Pembayaran Operational) 

dan isi kolom voucher text sesuai nama dengan transaksi bank yang 

telah dilakukan. 

3. Setelah itu isi actual closing nya dengan minus (-) yang dimana adalah 

debit, karna di bagian general adalah debit (lihat lampiran 7). 

4. Untuk bagian Transaksi pencet tombol F5, lalu isi mixed payment 

transaction type dengan enter customer payment setelah itu isi payer 

dengan nama orang yang akan dikirim uangnya. 

5. Isi amount dengan minus (-) (lampiran 5). 

6. Selanjutnya klik kanan lalu pilih pre posting isi bagian project dan 

project activity. 

7. Setelah itu pencet tombol F12 untuk save data-data yang telah diisi 

lalu di approved, setelah itu print payment tersebut. 

8. Setelah print payment tersebut, lalu masukan output yang sudah 

dikerjakan kedalam outner yang sudah di siapkan lalu memverifikasi 

data tersebut kebagian Finance. 
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3. Upload Kurs ke IFS 

Kurs adalah nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau 

di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau 

wilayah. Tujuan dari mengupload kurs ini adalah PT Truba Jaya 

Engineering dapat mengetahui berapa kurs mata uang yang ada di 

beberapa negara. Dan sumber data kurs yang ada didapat dari koran 

kompas yang sehari hari di pesan oleh PT Truba Jaya Engineering. 

Mengupload kurs ke IFS adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan 

praktikan karena setiap harinya kurs yang ada akan berubah-ubah dan 

harus mengupload kurs tersebut ke dalam IFS yang caranya adalah: 

1. Langkah  pertama untuk  mengupload kurs ke IFS harus melihat 

tanggal kurs dan mencatat kurs tersebut di excel (lampiran 6) 

2. Setelah itu masukan angka angka di kurs beli dan jual yang BI ke 

dalam microsoft excel yang terdapat pada kolom tersebut. 

3. Masukan  kolom beli dan jual sesuai data yang telah disediakan lalu 

akan otomatis mendapatkan average dari kurs beli dan kurs jual, lalu 

hasil average tersebut dipisahkan ke dalam excel lainnya untuk 

diupload ke dalam IFS. 

4. Setelah itu pilih perusahaan untuk diupload kursnya dengan cara pilih 

file, option lalu pilih global untuk memilih perusahaan mana yang 

akan di upload kursnya. 
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5. Setelah itu pilih accounting rules, currency lalu pilih automatic 

currency update wizard. 

6. Lalu klik next, setelah itu pilih browse dan cari excel kurs yang akan 

di diupload, settelah itu klik open. 

7. Setelah di open, pilih next dan akan muncul tampilan seperti lampiran 

8 lalu klik finish. Jika muncul tampilan without error berarti kurs yang 

di upload benar, namun ketika muncul tampilan with error atau 

unpack error maka kurs yang dikerjakan di excel ada yang salah  

8. Setelah itu, masukan kurs yang hari selanjutnya untuk di upload lagi, 

karena setiap harinya kurs tersebut dapar berubah-ubah nilainya. 

Secara ringkas, kegiatan kerja lapangan yang praktikan lakukan di PT 

Truba Jaya Engineering dapat di ambil ilmu nya yaitu bagaimana penerapan 

akuntansi yang terdapat di PT Truba Jaya Engineering dan mengerti 

bagaimana cara-cara pengoperasaian software akuntansi yang terdapat di PT 

Truba Jaya Engineering. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL di PT Truba Jaya Engineering, praktikan 

tidak terlepas dari banyaknya kendala yang dirasakan oleh praktikan yang 

tentunya sedikit menganggu kelancaran dalam mengerjakan tugas selama 

PKL.  
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  Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL 

sebagai berikut: 

1) Saat pengerjaan tugas praktikan yang selalu menggunakan sistem aplikasi 

akuntansi IFS, yang mana sistem ini belum pernah praktikan pelajari 

sebelumnya sehingga praktikan tidak terlalu mengetahui tentang 

pengoperasian sistem IFS tersebut. 

2) Sistem ini tidak bisa dual login yang menyebabkan hanya bisa diakses 

oleh satu orang saja, lalu kelemahan lainnya yaitu sistem ini jika tidak 

digunakan selama beberapa jam, akan otomatis logout yang menyebabkan 

praktikan sedikit merasa terganggu. 

3) Saat mengerjakan mixed payment server yang ada di software IFS tersebut 

kadang mengalami kelambatan, sehingga aktivitas untuk melakukan 

transaksi sedikit terhambat. 

4) Kenedala selanjutnya adalah saat mengoperasi pekerjaan yang dilakukan 

seperti mengerjakan arsip yang ada di PT Truba Jaya Engineering, bukti 

transaksi yang sudah dimasukkan kedalam IFS, terjadi kehilangan atau 

tidak ada dan transaksi tersebut harus harus membuatnya kembali. 

5) Saat mengerjakan mixed payment, terkadang ada transaksi yang double 

dan menyebabkan sistem yang ada menjadi eror karena terdapat 

kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi dan membuat  praktikan 

kesulitan untuk mengenali adanya kesalahan yag terdapat di software 

tersebut sehingga praktikan harus menghapus salah satu transaksi tersebut. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Usaha-usaha yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi pada saat PKL, yaitu: 

1) Praktikan harus banyak bertanya kepada pembimbing jika ada yang 

kurang di mengerti oleh praktikan tentang penggunaan sistem IFS dan 

memperhatikan saat pembimbing sedang menjelaskan sesuatu agar saat 

mengerjakan tugas yang diberikan, praktikan tidak melakukan banyak 

kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahan pada pengoperasian sistem 

IFS tersebut. 

2) Cara mengatasi hal tersebut adalah supaya praktikan tidak mengerjakan 

apa-apa, praktikan mengerjakan tugas lain. 

3) Cara mengatasi kendala tersebut mungkin bagian IT dari PT Truba Jaya 

Engineering bisa lebih mengembangkan program tersebut sehingga 

program tersebut tidak mengalami server down atau mengalami 

kelambatan dalam mengakses.  

4) Solusi dari kendala tersebut adalah praktikan harus mencari arsip backup 

yang ada di outner dan meenginput kembali transaksi tersebut 

menggunakan IFS. 

5) Cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah praktikan harus menghapus 

salah satu transaksi yang sama tersebut lalu membuatnya kembali agar 

transaksi tersebut mempunyai backup data. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Selama melaksanakan PKL di PT Truba Jaya Engineering, praktikan 

mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang sangat berguna untuk 

praktikan. Selain itu, praktikan juga mendapatkan pengetahuan tentang 

bagaimana cara kerja perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. 

Dengan demikian praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai 

tugas-tugas yang telah dilakukan, antara lain: 

1. Praktikan mengetahui pengoperasian sistem IFS yang digunakan oleh PT 

Truba Jaya Engineering. Sistem IFS adalah sebuah sistem atau software 

yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari karyawan PT Truba Jaya 

Engineeing dalam membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. 

2. Praktikan mengetahui cara untuk mengerjakan invoice dengan IFS. 

3. Praktikan belajar melakukan pembukuan bank menggunakan IFS 

yang ada di PT Truba Jaya Engineering. 

4. Praktikan belajar bagaimana caranya mengupload kurs ke IFS yang ada di 

PT Truba Jaya Engineering. 



31 
 

 
 

5. Praktikan dapat mengetahui bagaimana caranya pengoperasian akuntansi 

yang ada di PT Truba Jaya Engineering yang dimana perusahaan tersebut 

bergerak di bidang konstruksi. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat praktikan simpulkan ketika praktikan 

melaksanakan Praktik kerja lapangan di PT Truba Jaya Engineering antara 

lain: 

1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL 

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri baik dalam bidang akademik, 

mental dan keterampilan agar dapat menyelesaikan pekerjaan. 

b. Praktikan harus lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan oleh pembimbing dan harus berusaha mengerjakan nya dengan 

tepat waktu. 

c. Praktikan harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan rekan 

pekerja lainnya agar tercipta kondisi yang harmonis.    

d. Praktikan harus mampu mencari solusi atas adanya permasalahan yang 

ada di perusahaan tersebut. 

 

2. Bagi Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

a. Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta diharapkan terus menjalin 

kerjasama yang baik dengan instansi atau perusahaan agar pelaksanaan 

PKL dapat terus berjalan dengan baik. 



32 
 

 
 

b. Prodi D3 Akuntansu U niversitas Negeri Jakarta harus lebih maksimal 

memberikan sosialisasi tentang PKL seperti tata tertib sebelum calon 

praktikan dilepas di dunia kerja. 

3. Bagi PT Truba Jaya Engineering 

a. Software yang ada mungkin harus lebih dikembangkan lagi agar tidak 

terjadi adanya gangguan. 

b. Membuat software yang baru yang berguna untuk memback up sistem IFS 

yang ada di PT Truba Jaya Engineering. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 – Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 – Penilaian PKL 
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Lampiran 3 – Daftar Hadir 
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Lanjutan Lampiran 3  
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Lanjutan Lampiran 3 
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Lampiran 4 – mengerjakan invoice 

 



40 
 

 
 

Lanjutan Lampiran 4 – Tampilan Supplier Invoice. 
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Lanjutan Lampiran 4 -- Mengisi Pajak PPH 23.  
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Lanjutan Lampiran 4 -- Preposting dan Post Invoice 
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Lanjutan Lampiran 4  
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Lampiran 5 – Kertas Setoran 
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Lanjutan Lampiran 5 -- Mengisi Kolom Kolom yang ada di general. 
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Lanjutan Lampiran 5 -- Mengisi Kolom Transactions. 

 

 

 

 

 

\ 



47 
 

 
 

Lanjutan Lampiran 5 -- Preposting. 
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Lanjutan lampiran 5 
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Lampiran 6 – Upload Kurs Ke IFS 

Ini adalah kurs Tanggal 31 bulan juli 2017. 
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Lanjutan Lampiran 6-- Masukan kurs beli dan kurs jual BI ke dalam excel 
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Lanjutan Lampiran 6-- Masukan average yang ada di excel sebelumnya. 
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Lanjutan Lampiran 6 -- Pilih perusahaan yang akan di upload kursnya. 
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Lanjutan Lampiran 6 -- pilih next. 
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Lanjutan Lampiran 6
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Lampiran 7– Struktur Organisasi PT Truba Jaya Engineering 
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Lampiran 8 – Rincian Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Daftar Ringkasan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

       Nama  : M Zikrie Alfaresh 
    Bidang Kerja : Accounting 

   

       Hari/Tanggal Kegiatan Pembimbing 

Senin, 10/07/2017 Mengisi Kliring , Analisis Laporan Keuangan Fitri 

Selasa, 11/07/2017 Belajar mengerjakan Invoice dengan IFS 

Fitri 

Rabu, 12/07/2017 
Izin (UAS) 

Fitri 

Kamis, 13/07/2017 
Izin (UAS) 

Fitri 

Jumat, 14/07/2017 
Mengerjakan Invoice dengan IFS 

Fitri 

Senin, 17/07/2017 
Melakukan Pembukan ke IFS 

Fitri 

Selasa, 18/07/201 
Pengarsipan 

Fitri 

Rabu, 19/07/2017 
Pengarsipan 

Fitri 
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Kamis, 20/07/2017 
Mengerjakan Invoice Dengan IFS 

Fitri 

Jumat, 21/07/2017 
Pengarsipan ( Setengah Hari ) 

Fitri 

Senin, 24/07/2017 
Mengerjakan Invoice 

Fitri 

Selasa, 25/07/2017 Melakukan Pembukan Bank ke IFS 

Fitri 

Rabu, 26/07/2017 
Pengarsipan 

Fitri 

Kamis, 27/07/2017 
Mengerjakan Invoice ke IFS 

Fitri 

Jumat, 28/07/2017 
Upload Kurs, Mengerjakan Pembukuan Bank 

Fitri 

Senin, 31/07/2017 
Mengerjakan Pembukuan bank menggunakan IFS 

Fitri 

Selasa, 01/08/2017 
Upload Kurs, Pengarsipan 

Fitri 

Rabu, 02/08/2017 Upload Kurs, Mengecek Bank Account 
Fitri 

Kamis, 03/08/2017 
Membukukan Bank Account 

Fitri 
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Jumat, 04/08/2017 
Membukukuan Bank Menggunakan Mixed Payment 

Fitri 

Senin, 07/08/2017 
Pengarsipan 

Fitri 

 

Selasa, 08/08/2017 
Mengerjakan Mixed Payment  

Fitri 

Rabu, 09/08/2017 
Mengupload Invoice Ke IFS 

Fitri 

Kamis, 10/08/2017 
Mengupload kurs IFS dan Mengupload Invoice Fitri 

Jumat, 11/08/2017 

Mengupload Kurs dan  Mengerjakan Mixed 

Payment 

Fitri 

Senin, 14/08/2017 

Mengupload kurs dan pengarsipan 

 

Fitri 

Selasa, 15/08/2017 

Mengupload kurs dan melakukan transaksi di bank Fitri 

Rabu, 16/08/2017 

 

Mengupload Kurs 

Fitri 

Kamis, 17/08/2017 

 

Libur Kemerdekaan  

Fitri 

Jumat, 18/08/2017 

Izin  Fitri 

Senin, 21/08/2017 
Mengupload kurs, mengupload invoice ke IFS Fitri 
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Selasa, 22/08/2017 

Mengupload kurs Fitri 

Rabu, 23/08/2017 

Pengarsipan  Fitri 

Kamis, 24/08/2017 
Mengupload kurs Fitri 

Jumat, 25/08/2017 

Mengupload kurs,  merekonsil project bulan 

agustus 

Fitri 

Senin, 28/08/2017 
Mengupload kurs Fitri 

Selasa, 29/08/2017 
Mengupload kurs, mengerjakan mixed payment. 

Fitri 

Rabu, 30/08/2017 
Mengupload kurs, mengerjakan mixed payment 

Fitri 

Kamis,31/08/2017 
Mengupload kurs  

Fitri 

Jum’at, 01/08/2017 
Libur Idul Adha   

Fitri 
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Lampiran 9– lembar konsultasi 


