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ABSTRAK
Nadiyah Ulfah 8105123231. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Perusahaan Umum (Perum) Damri Sub Direktorat Akuntansi di Matraman Raya,
Jakarta Timur. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta, Juni 2014.
Perum Damri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dibidang jasa transportasi darat yang beralamat di jalan Matraman
Raya No. 25 Jakarta Timur Telp. (021)8583131.
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal 9 Juni 2014 s.d.10 Juli 2014, dengan 5 hari kerja yaitu Senin hingga
Jumat pada pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 dengan kegiatan menginput Resume
AK/4 (Penerimaan dan Pengeluaran), Laporan Pelaksanaan Rencana Keuangan
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Posisi Keuangan dari setiap kantor
cabang perum damri yang tersebar diseluruh Indonesia kedalam pembukuan
kantor pusat dalam bentuk microsoft excel.
Tujuan dilaksanakannya PKL agar praktikan memperoleh wawasan, keterampilan
serta pengalaman dalam dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya sebelum
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selama melaksanakan PKL, praktikan
dibimbing oleh pegawai bagian Akuntansi. Meski mengalami kendala, Praktik
Kerja Lapangan dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Perusahaan Umum (Perum) Damri Sub
Direktorat Akuntansi, Jakarta Timur tepat pada waktunya.
Laporan praktik kerja lapangan merupakan gambaran pekerjaan yang telah
dilakukan oleh penulis selama 1 (satu) bulan melaksanakan PKL dengan tujuan
memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
pada konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta.
Begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang diperoleh oleh penulis
selama melaksanakan PKL. Berbagai tantangan dan kendala pun dihadapi penulis
dalam proses penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Namun dengan bantuan
dari berbagai pihak, penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat
terwujud.
Ungkapan terima kasih penulis tujukan kepada pihak-pihak yang telah
memberi bimbingan, arahan maupun dorongan kepada penulis dalam proses
pelaksanaan dan penyusunan laporan praktik kerja lapangan, yaitu:
1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia;
2. Orangtua yang senantiasa memberikan semangat dan doa;
3. Ibu Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta;
4. Bapak Ahmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. selaku dosen embimbing yang telah
memberikan bimbangan dan arahan kepada praktikan dalam penyusunan
laporan praktik kerja lapangan;
5. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan BAAK Universitas Negeri Jakarta
yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan surat perijinan
praktik kerja lapangan;
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6. Arifin, S.Pd., M.MTr selaku Senior Manajer Sub Direktorat Perum Damri
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan
praktik kerja lapangan;
7. Umbar Indriyawan, S.Kom., M.MTr selaku Asisten Senior Manajer
Pengembangan SDM & Organisasi;
8. Syarifuddin, S.E., M.M. selaku Senior Manajer Sub Direktorat Akuntansi
Perum Damri;
9. Seluruh karyawan bagian Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Perum
damri yang telah memeberikan bimbingan serta arahan dalam proses
pelaksanaan praktik kerja lapangan;
10. Teman-teman Pendidikan Akuntansi Reguler 2012 Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta atas saran dan semangat kepada penulis dalam
penyusunan laporan praktik kerjalapangan.
Dalam setiap hal ada kelebihan dan kekurangan, begitu pula dalam
pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini. Oleh sebab itu, penulis memohon
maaf atas segala kekurangan. Semoga penyusunan laporan PKL ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dalam menghadapi dunia kerja mendatang dan
bagi pembaca umumnya sebagai bahan acuan untuk penyusunan laporan praktik
kerja lapangan.

Jakarta, 8 November 2014

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL
Era globalisasi saat ini menuntut setiap individu untuk memiliki
sekaligus menguasai keterampilan dan kompetensi khusus yang berdaya
saing tinggi sebagai tuntutan dari sebuah pekerjaan. Dalam setiap pekerjan
dibutuhkan tenaga ahli berkualitas tinggi yang sesuai dengan bidangnya.
Tidak hanya dari segi intelektual, namun juga dari segi moral yang harus
dimiliki oleh setiap individu agar senantiasa menjaga integritas dan etika
profesinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diadakan suatu
kegiatan yang dapat memfasilitasi terciptanya jiwa-jiwa yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya melalui buku bacaan dan penjabaran
teori di dalam kelas namun juga melakukan praktik secara langsung agar
dapat mengaitkan dan menyepadankan (link and match) antara
pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan dengan kebutuhan
lapangan pekerjaan.
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu Perguruan Tinggi
memiliki wewenang dalam membangun jiwa-jiwa masa depan yang
memiliki integritas yang tinggi, sesuai dengan mottonya yakni “Building
Future Leader”. Salah satunya melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan progam studi masing-masing
untuk memperoleh gambaran nyata secara komprehensif terhadap dunia
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kerja yang akan dihadapi setelah menyelesaikan studi di Universitas
Negeri Jakarta. Program PKL tersebut diharapkan dapat membantu
mahasiswa agar lebih mengetahui, mengenal dan berlatih dalam
menganalisis situasi dan kondisi di dunia kerja sebagai upaya dalam
mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu persyaratan
yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa UNJ pada umumnya dan
mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya untuk mendapatkan Gelar
Sarjana (S1).
Sesuai dengan program studi yang dipelajari oleh praktikan yakni
program studi Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Pendidikan
Akuntansi, praktikan memilih tempat praktik kerja yang berkaitan dengan
bidang yang dipelajarinya yaitu akuntansi sektor publik. Meskipun ada
beberapa perbedaan antara teori dengan praktik kerja secara nyata namun
hal tersebut bukanlah penghalang untuk mempelajari dan melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.
Melalui program Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh
praktikan diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang baik antara
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan terkait.

B. Maksud dan Tujuan PKL
Berdasarkan

uraian

latar

belakang

diatas,

maksud

dari

diselenggarakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi
praktikan, yakni:
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1. Mempelajari dan melakukan suatu pekerjaan dalam bidang akuntansi
yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan praktikan yakni
Pendidikan Akuntansi;
2. Mengamati, menganalisis, mengaplikasikan dan membandingkan
pengetahuan akademis yang didapatkan selama proses perkuliahan
dengan kondisi nyata secara langsusng; serta
3. Menambah wawasan berpikir, pengetahuan dan pengalaman dalam
mengenal serta memecahkan permasalahan dalam dunia kerja
akuntansi.
Adapun tujuan yang didiharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan, antara lain:
1. Untuk melaksanakan kewajiban PKL dari Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu persyaratan dalam
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan;
2. Untuk memperoleh wawasan dan gambaran nyata mengenai pekerjaan
yang berhubungan dengan bidang akuntansi yang dipelajari oleh
praktikan selama proses perkuliahan;
3. Untuk menyiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia berkualitas
yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahlian
yang sesuai dengan perkembangan zaman; dan
4. Untukmelatih kedisiplinan dan tangung jawab praktikan dalam
menyelesaikan

setiap

pekerjaan

dengan

profesional

sehingga

diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap terjun dalam dunia kerja.
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C. Kegunaan PKL
Praktik kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang
positif bagi praktikan, bagi Fakultas Ekonomi serta bagi instansi tempat
praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja, antara lain:
1. Bagi Praktikan
a) Mengenali kondisi dunia kerja khususnya dalam bidang akuntansi
sebagai

persiapan

dalam

memasuki

dunia

kerja

yang

sesungguhnya;
b) Mendapatkan pengalaman bekerja sebagai karyawan instansi milik
negara dan menggali postensi serta pengetahuan yang belum
didapatkan

selama

proses

perkuliahan

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas praktikan;
c) Melatih kedisiplinan, keterampilan serta cara bersikap dan
bersosialisasi terhadap dunia kerja untuk menjadi seorang pekerja
yang profesional dan bertangung jawab; dan
d) Mendapatkan umpan balik berupa penilaian terhadap praktik kerja
yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan dari Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk menamatkan Program
Strata I

2. Bagi Fakultas Ekonomi
a) Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik dalam upaya
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di
lingkungan instansi / perusahaan dan tuntutan pada umumnya,
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sehingga dapat mewujudkan konsep link and match dalam upaya
peningkatan kualitas layanan bagi dunia kerja;
b) Sebagai bahan masukan bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi FE UNJ dalam rangka
peningkatan mutu bagi Program Studi; dan
c) Memperkenalkan Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi
Pendidikan Akuntansi FE UNJ dan menunjukkan kualitas
mahasiswanya.

3. Bagi Instansi
a) Sebagai bentuk realisasi misi perusahaan yakni sebagai fungsi dan
tanggung jawab sosial kelembagaan;
b) Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi
terkait dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan menumbuhkan
hubungan kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan;
serta
c) Membantu dan meringankan instansi terkait dalam menyelesaikan
tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan PKL di salah satu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Berikut
informasi mengenai identitas perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan:
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Nama Instansi

: Perusahaan Umum (Perum) Damri

Alamat

: Jalan Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur

Telepon

: (021) 8583131

Faksimili

: (021) 8504876

Email

: humas@damri.co.id

Website

: www.damri.co.id

Praktikan ditempatkan dan dipekerjakan pada Sub Direktorat
Akuntansi Perum Damri, Jakarta Timur.
Adapun yang menjadi pertimbangan praktikan memilih dan
melaksanakan PKL pada Sub Direktorat akuntansi Perum Damri Jakarta
Timur, yakni sebagai langkah dalam mengimplementasikan ilmu
pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan yang sesuai dengan
bidang pendidikan yang dipelajari oleh praktikan yakni Pendidikan
Akuntansi. Oleh karena itu perum damri dengan penempatan kerja pada
Sub Direktorat akuntansi merupakan pilih yang tepat untuk lebih
menguasai akuntansi dari segi teori maupun praktiknya.

E. Jadwal Waktu PKL
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1(satu) bulan,
terhitung sejak tanggal 9 Juni 2014 s.d. 10 Juli 2014. Dalam melaksanakan
praktik kerja, waktu kerja praktikan ditentukan oleh pihak Perum Damri
yakni dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat mulai pukul 08.00 s.d. pukul
17.00.
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Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
mencari informasi ke beberapa instansi swasta maupun pemerintah
terkait yang sesuai dengan bidang praktikan dan tentunya instansi
tersebut berkenan menerima praktikan untuk bergabung selama
sebulan. Setelah

menemukan instansi yang sesuai,

praktikan

mengajukan surat permohonan PKL yang dibuat oleh BAAK (Badan
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) melalui surat pengantar
yang diperoleh dari bagian administrasi kemahasiswaan Fakultas
Ekonomi. Pengajuan surat tersebut dilakukan pada minggu pertama
bulan Juni 2014. Selanjutnya, praktikan memberikan surat izin tersebut
kepada Asisten Senior Manajer Pengembangan SDM & Organisasi
Perum Damri yakni Bapak Umbar Indriyawan untuk disetujui dan
langsung mendapatkan jawaban atas permohonan pelaksanaan PKL
yang menyatakan bahwa praktikan diizinkan untuk melaksanakan PKL
di instansi tersebut selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 9
Juni 2014 hingga 10 Juli 2014.

2. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu)
bulan, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2014 s.d. 10 Juli 2014 dengan
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ketentuan 5 hari jam kerja, yakni dari Senin hingga Jumat yang
dimulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00.

3. Tahap Pelaporan
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal
01 Agustus 2014 hingga 9 November 2014. Penulisan Laporan dimulai
dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan
sebagai bahan untuk penulisan laporan PKL. Setelah itu data diolah
dan diserahkan sebagai tugas akhir dari Praktik Kerja Lapangan yang
menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sejarah Singkat Perum Damri
Berawal pada tahun 1943, terdapat dua perusahaan angkutan di
jaman kependudukan jepang, yaitu Jawa Ungu Dzigyosha dan Dzidosha
Sokyoku. Jawa Ungu Dzigyosha mengkhususkan diri pada angkutan
barang dengan truk dan gerobak/cikar, sementara Dzidosha Sokyoku
melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor/bus.
Pada tahun 1945, setelah indonesia merdeka, dibawah pengelolaan
Kementerian Perhoeboengan RI, Jawa Ungu Dzigyosha berubah nama
menjadi "Djawatan Pengangkoetan" untuk angkutan barang dan Dzidosha
Sokyoku beralih menjadi " Djawatan Angkutan Darat" untuk angkutan
penumpang.
Pada 25 November 1946, kedua Djawatan itu digabungkan
berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan RI No.01/DAM/46
dibentuklah "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia" disingkat
DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat
dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Tugas ini pulalah yang
menjadikan semangat "Kesejarahan" DAMRI yang telah memainkan
peranan aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan
melawan agresi Belanda di Jawa.
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Pada tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan PP No.233
Tahun 1961, kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan DAMRI
ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN). Tahun 1982, DAMRI beralih
status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP No.30 Tahun
1984, selanjutnya dengan PP No. 31 Tahun 2002, hingga saat ini yang
menugaskan dan memberi wewnang kepada Perum Damri untuk
menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau
barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor.
Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2002 pasal 6 ayat 2 yang
menjelaskan maksud dan tujuan perum damri adalah menyelenggarakan
usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan
jas angkutan umum, penumpang dan barang di atas jalan dengan
kendaraan bermotor yang bermutu tinggi dengan mengelola keuntungan
sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.
Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap insan Damri memiliki
sikap kerja keras, jujur (terbuka) dan pantang menyerah dalam
memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

mempertahankan

kemandirian perusahaan dengan menciptakan suasana melalui kerjasama
dan kebersamaan serta dapat memberikan dengan menjaga lingkunan kerja
yang menyenangkan dan perilaku ramah yang dilandasi dengan kekuatan
iman dan taqwa.1

1

Nilai Perusahaan Perum Damri. http://damri.co.id/ (Diakses tanggal 8 November 2014 pukul 15.00)
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Hingga saat ini, Perum Damri memiliki 7 pelayanan jasa
transportasi yang beroperasi dan tersebar hampir di seluruh wilayah
Indonesia, diantaranya angkutan antar kota, angkutan barang, angkutan
travel / pariwisata, angkutan antar negara, angkutan bus kota, angkutan
keperintisan dan angkutan bandara. Kantor pusat Perum Damri teletak di
jalan Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur dan terdapat 4 kantor cabang
yang terbagi dalam Divisi Regional I Jakarta dengan 17 kantor cabang,
Divisi Regional II Semarang dengan 11 kantor cabang, Divisi Regional III
Surabaya dengan 17 kantor cabang dan Divisi Regional IV Papua denga
13 kantor cabang, ditambah SBU Transjakarta koridor IX serta koridor 1
dan 8.

Visi dan Misi Perum Damri


Visi Perum Damri
“Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang aman,
terjangkau, berkinerja unggu andalan masyarakat Indonesia dan
regional ASEAN”



Misi Perum Damri
1. Menyajikan layanan angkutan jalan berkelas dunia (World
Class Land Transportation Provider) yang aman (Safe)
berkualitas prima (High Quality Service) dan terjangkau
(Affordable) yang dapat memuaskan pengguna jasa (Customer
Satisfaction) di Indonesia dan regional Asean.
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R sampai perubahan
p
s
status
meenjadi perussahaan negaara tidak meenggunakann Logo.
Maknaa logo Peru
um Damri yakni
y
denggan argumenntasi bahwaa bus
yan
ng digunakaan sarana an
ngkutan diaatas jalan raaya mengangkut penum
mpang
meempunyai dua
d roda deepan yang dapat di arahkan sesuuai dengann arah
yan
ng dituju, mempunyaai alat kem
mudi dan mesin
m
bersinergi menngatur
jalannya bus yang
y
didalaam hal ini dimaksudkan
d
n adalah buus Damri seebagai
perrusahaan. Selanjutnya
S
a, Filosofi suku
s
kata DAMRI yaang berasall dari
dasar
settiap huruf yakni D berarti Daamai dan sejahtera
s
m
merupakan
pellayanan peerusahaan, A berarti Aman, nyaman
n
daan dan selamat
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mengantar pelanggan sampai tujuan, M berarti Maju berkembang bersama
pelanggan, R berarti Rasa memiliki menjadi motifasi bagi karyawan dan I
berarti Iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa selalu diamalkan.
Mesin digambarkan sebagai sayap kanan dan kiri yang masing-masing
berlapis dua dan tiap-tiap lapis mempunyai 4 dan 6 lembar bulu, yang
berfungsi sebagai penggerak bus DAMRI untuk mencapai tujuan, yakni
sejahtera adil dan makmur.
Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas yang
berbunga sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi mempunyai 17 biji
padi. Satu tangkai bunga kapas dan satu tangkai padi membentuk dengan
angka 11. Satu tangkai kapas dan satu tangkai padi digambarkan sebagai
angka 8 dan 17, menunujkan arti tanggal 17 agustus dimana pada tahun
1945 terjadi proklamasi kemerdekaan indonesia dan setahun kemudian
tanggal 25 Nopember 1946 DAMRI lahir, masih dalam suasana perang
phisik kemerdekaan.

B. Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Damri
Struktur Organisasi merupakan hal yang sangat penting di dalam
sebuah perusahaan. Struktur Organisasi memberikan gambaran mengenai
posisi dan pembagian tugas setiap pekerja dalam sebuah perusahaan.
Struktur organisasi yang baik akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen
dengan baik pula.2

2

Gambaran Umum Perum Damri. //http:thesis.binus.ac.id/ (Diakses tanggal 8 November 2014 pukul 15.00)
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Struktur organisasi memiliki tujuan untuk menilai apakah suatu
organisasi telah menerapkan asas-asas organisasi dengan baik, misalnya
dapat diketahui dengan jelas ketepatan rentangan kontrolnya, jenjang
organisasinya,

keseimbangan

kedudukan

satuan

organisasinya,

keseimbangan rincian atau tugasnya3
Struktur organisasi Perum Damri terbagi atas divisi-divisi yang
menjalankan peran dan dan fungsi kerja masing-masing. Berikut struktur
organisasi Perusahaan Umum (Perum) Damri pada kantor pusat Perum
Damri, Matraman Raya, Jakarta Timur.
Kepemimpinan tertinggi Perum Damri terletak pada Dewan
Pengawas yang beranggotakan 3 orang. Adapun ketiga Dewan Pengawas
Perum Damri saat ini, yaitu Drs. Rismawan, MM, selaku ketua, Jono
Sujono, SE dan Ir. Sudirman Lambali, MSc, selaku anggota.
Namun demikian, kepimimpinan dalam kepengurusan kegiatan
operasioanal

perusahaan

dipegang

oleh

Dewan

Direksi

yang

beranggotakan 4 orang, yakni
1. Ir. Agus S. Subrata, MBA. selaku Direktur Utama;
2. Sarmadi Usman, SE., MM. selaku Direktur Usaha;
3. Bagus Wisanggeni, SH., MM. selaku Direktur Teknik; dan
4. Drs. I Ketut Mudita, MM. selaku Direktur Keuangan, SDM dan
Umum

3

Suharto, Dasar-Dasar Organisasi, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press., 2006), h.217
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Adapun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan di Perum Damri
ditulis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 31
tahun 2002, yaitu:
1. Dewan Pengawas bertugas untuk :
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang
dilakukan oleh Direksi;
b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan
pengurusan perusahaan.

2. Dewan Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk :
a. Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan
tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan
daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
b. Mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan;
c. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus
perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri Keuangan;
d. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana kerja dan
Anggaran Perusahaan;
e. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
f. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap
dengan perincian tugasnya;
g. Menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala;
h. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
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i. Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman
kegiatan operasional yang ditentukan oleh Menteri;
j. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Menetapkan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua, dan penghasilan
bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal
kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundaundangan yang berlaku.

3. Direktur Utama diberi tugas dan wewenang untuk:
a. Memimpin para direksi untuk bekerja sesuai dengan tugasnya
demi mencapai tujuan perusahaan;
b. Merumuskan tujuan dan kebijakan umum perusahaan;
c. Menentukan kebijakan / keputusan yang perlu diambil baik untuk
kelangsungan hidup perusahaan maupun untuk peningkatan
kinerja manajemen;
d. Menetapkan dan mengarahkan strategi kepada semua karyawan
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas perusahaan;
e. Menetapkan keputusan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

4. Direktur Usaha diberi tugas dan wewenang untuk:
a. Menentukan kebijakan operasional perusahaan sesuai dan
melaporkannya ke direktur utama;
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b. Menggawasi dan
n bertangguung jawab atas jalannnya operassional
perussahaan.

Struktuur Organisaasi Perum Damri
D
kanttor pusat, Matraman
M
R
Raya,
Jaakarta Timuur dapat diliihat pada lembar lampiiran 7.

C. Keegiatan Um
mum Perusaahaan Umu
um (Perum
m) Damri
Perusaahaan Umum
m (Perum) Damri
D
mem
miliki tujuh segmen keggiatan
pellayanan jasaa transportaasi, diantaraanya:
1. Angkutan Antar-Kotaa

III.2 Daftar Gambar
G
Seegmen Anggkutan Anta
ar-Kota
Pelaayanan Anggkutan Antaar-Kota melliputi jaring
gan pelayanaan 28
Kota besaar di pulaau Jawa, Sumatera,
S
Sulawesi
S
d
dan
Kalimaantan.
Cabang yaang melayan
ni Angkutann Antar-Kotta yaitu Bannda Aceh, Jaambi,
Bengkulu,, Palembanng, Pangkaalpinang, Bandar
B
Lam
mpung, Seerang,
Travel Jaakarta, Boggor, Banduung, Purwo
okerto, Cilaccap, Purwoorejo,
Pontianakk, Banjarmasin, Samarinda, Palanggkaraya, Maalang, Ponoorogo,
Banyuwanngi, Pamekaasan, Denpasar, Matarram, Kefam
menanu, Kenndari,
Palu, Jayaapura, dan Ambon.
A
Anggkutan Antaar Kota terrdiri dari An
ngkutan Anntar Kota D
Dalam
Provinsi dan
d Angkutaan Antar Koota Antar Prrovinsi, yaituu:
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a) Angkuutan Antar Kota
K Dalam
m Provinsi (A
AKDP)
Angkutan Antar-Kotaa Dalam Provinsi adalaah angkutann dari
satu kota
k
ke kotaa lain yang melalui an
ntar daerah Kabupaten//Kota
dalam satu daerahh Provinsi dengan
d
mennggunakan mobil
m
bus umum
u
yang terikat
t
dalam
m trayek.
b) Angkuutan Antar Kota
K Antar Provinsi
P
(AK
KAP)
Angkutan Antar Kota Antar-Proovinsi adalaah angkutann dari
satu koota ke kota lain yang melalui
m
antaar daerah Kabupaten
K
/ Kota
yang m
melalui lebiih dari satu daerah Pro
ovinsi dengaan menggunnakan
mobil bus umum yang terikaat dalam tray
yek.

2. Angkutan Barang

II. 3 Daftaar Gambar Segmen Angkutan Barang
Anggkutan Barrang adalahh kegiatan untuk menngangkut barang
dari satu tempat ke tempat lainnnya melaluui darat daan menggunnakan
mobil baraang sesuai dengan
d
jenis layanan anngkutan barrang.
Anggkutan

baarang

mellayani

penngiriman

barang
b

deengan

menggunaakan Truk Box.
B
Disampping melayaani angkutaan barang reegular
juga melaakukan kerjjasama denngan PT. Pos
P Indonessia untuk tuujuan
Medan, Dumai,
D
Suraabaya dan Mataram. Selain
S
bekeerjasama deengan
PT. Pos Indonesia,
I
A
Angkutan
b
barang
peru
um Damri juga
j
tersebbar di
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beberapa wilayah di
d Indonesiaa antara laain Angkutan barang//paket
Jakarta, P
Pontianak, Palangkaray
P
ya, Denpasaar, Makassaar, Palu, Am
mbon
dan Goronntalo.

3. Angkutan Travel / Paariwisata

II.4 Daftar
D
Gam
mbar Segmen Angkutaan Travel / Pariwisataa
Uniit Angkutan
n Travel m
merupakan salah satu unit kerja pada
Perum DA
AMRI yang Khusus meelayani ang
gkutan traveel atau pariw
wisata
dengan menggunaka
m
an kendaraaan minibu
us dan bus besar. S
Selain
Angkutan travel atauu pariwisataa yang adaa di Jakartaa namun juuga di
Kantor Caabang Perum
m DAMRI yang
y
lainnyya di wilayah
h Indonesiaa.
Dallam

kegiaatannya

unnit

ini

juuga

bekerjjasama

deengan

Depnakerttrans dalam
m pengangkuutan Tenagaa Kerja Indoonesia (TKII) dari
terminal kedatangan
n di Bandaara Internaasional Soeekarno-Hattta ke
daerah-daerah asal TK
KI.

4. Angkutan Antar-Negaara

II.5 Daftar Gambar
G
Seggmen Angk
kutan Antarr-Negara
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Anggkutan Antaar-Negara adalah
a
angkkutan dari satu kota kee kota
lain yang melewati lintas batas nnegara denggan menggu
unakan mobil bus
umum yanng terikat daalalm trayekk.
DA
AMRI mem
mpelopori trransportasi lintas-bataas antar Negara
N
Indonesia

Malaysiaa,

dengan

melayanii

trayek

dari

Ponttianak

(Indonesiaa) tujuan Kuching
K
(Maalaysia). Seelain itu DA
AMRI juga telah
membuka layanan baaru dari Ponntianak menu
uju Brunai Darussalam
D
m.
DA
AMRI juga sedang
s
merrintis rute anntarnegara seperti ke Timor
T
Leste dan Papua Nuggini. Trayek Angkutan Antar-Nega
A
ara yaitu:
a) Pontiianak, Indon
nesia - Kuchhing, Malayysia
b) Pontiianak, Indon
nesia - Banddar Seri Beggawan, Bru
unei Darussaalam
c) Kupaang, Indonesia - Dili, Timor
T
Leste
d) Jayappura, Indoneesia - Vanim
mo, Papua Nugini
N

5. Angkutan Bus Kota

III.6 Daftarr Gambar Segmen
S
Angkutan Bus Kota
Anggkutan Kotaa adalah sebbuah moda transportasii perkotaan yang
merujuk kepada
k
kend
daraan umuum dengan rute
r
yang suudah ditenttukan.
Pelayanannnya melipuuti jaringan trayek kota (dalam wilayah
w
kotaa, Ibu
Kota Provvinsi dan Kaabupaten).
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Jariingan pelayyanan Angkkutan Kota meliputi 14 (empat belas)
b
kota besaar di seluru
uh Indonessia meliputti Medan, Batam, Paadang,
Palembangg, Bandar Lampungg, Bandung
g, Yogyak
karta, Surakkarta,
Semarangg, Jember, Surabaya,, Makassarr, Kendarii, dan Maanado
serta SBU
U Busway Koridor
K
1, 8, dan korido
or 11.

6. Angkutan Kepertintissan

II..7 Daftar Gambar
G
Seggmen Angk
kutan Kepeerintisan
Anggkutan Perrintis adalaah angkutaan yang melayani
m
daaerahdaerah terrisolir sebaggai angkutaan perintis, dimana di daerah terrsebut
tidak terssedia saranna angkutann yang meemadai denngan tarif yang
terjangkauu.
Keggiatan ini dilaksanakaan di 29 kota diselluruh Indonnesia,
adapun K
Kantor Cabbang Perum
m DAMRI yang melaayani Angkutan
Perintis anntara lain: Banda Aceeh, Medan, Padang, Jaambi, Benggkulu,
Palembangg, Pangkallpinang, Bandar Lam
mpung, Serrang, Pontiianak,
Banjarmassin, Samaarinda, Maataram, Kuupang, Ennde, Wainngapu,
Kefamenaanu, Mamujju, Kendarii, Palu, Jayaapura, Soroong, Serui, Biak,
Nabire,

Mimika,

Manokwarri,

Gorontaloo, dan Manaado.

Maraukke,

Amboon,

Halmaahera,

22

7. Angkutan Bandara

II.8 Daftarr Gambar Segmen
S
An
ngkutan Baandara
Anggkutan Banndara meruupakan salaah satu seggmen pelayyanan
yang berooperasi dari dan ke Baandara. Segm
men Angkuutan Bandarra ini
tidak hanyya melayan
ni wilayah Ibu Kota Jakarta sajaa, namun sudah
s
Bandara-baandara yang
hampir menjangkau
m
g ada di wilayah Indonnesia.
Pelayanann yang beroorientasi pada kepuasaan pelanggaan ini akan terus
memberikkan pelayannan terbaiknnya dengan
n tarif relattif murah, aman
dan nyamaan.
Seggmen Angkuutan Bandarra yang telaah dilayani yaitu:
y
a)

Banddara Soekarnno-Hatta
Angkutan khusus Bandara Soekarno-H
S
Hatta ini sudah
s
mem
miliki fasilitaas wifi di ddalam bus, sehingga penumpang
p
g bisa
terhuubung dengan dunia maya
m
dengaan mudah walaupun
w
d
dalam
perjaalanan. Rutee yang dilayyani dari dann ke Bandarra tidak hannya di
dalam
m kota Jak
karta saja, tetapi
t
juga mencapai Banten
B
dan Jawa
Baratt.

b) Banddara Halim Perdanakus
P
uma
Angkutan khusus Bandara
B
Haalim Perdaanakusuma yang
melayyani penerb
bangan dom
mestik untukk wilayah Jaakarta juga sudah
s
dilenngkapi fasiliitas wifi di dalam bus,, sehingga penumpang
p
g bisa
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terhubung dengan dunia maya dengan mudah walaupun dalam
perjalanan.
c)

Bandara Juanda
Angkutan khusus Bandara Juanda melayani rute Bandara Surabaya (Bungurasih), Bandara – Perak dan Bandara – Gresik.

d) Bandara Adisucipto
Angkutan khusus Bandara Adisucipto melayani rute
Bandara – Kebumen, Bandara – Purworejo dan Bandara –
Magelang.
e)

Bandara Internasional Minangkabau
Angkutan khusus Bandara Internasional Minangkabau ini
hanya melayani rute Bandara - Pusat Kota Padang.

f)

Bandara Internasional Lombok
Angkutan khusus Bandara Internasional Lombok ini
mekayani rute Bandara – Mandalika dan Bandara – Senggigi

g) Bandara Sultan Hasanuddin
Angkutan khusus Bandara Hasanudin ini hanya melayani
rute Bandara - Makassar (Karebosi).
h) Bandara Pattimura
Angkutan khusu Bandara Pattimura melayani rute Bandara
- Hative Besar - Wayame - Rumah Tiga - Waiheru - Nania - Passo
- Lateri - Halong - Galala - Batu Merah - Kantor DPRD - Hotel
Manise - Hotel Amboina - Tugu Trikora - Mangga Dua - Kantor
Jasindo - Hotel Abd. Alie - AY Patti - Lapangan Merdeka.
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i)

Bandara Kualanamu
Angkutan khusus Bandara Kualanamu melayani rute
Bandara - Plaza Medan Fair, Bandara - Terminal Amplas dan
Bandara - Binjai

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada kantor
pusat Perum Damri, Matraman Raya Jakarta Timur, praktikan ditempatkan
pada Subdirektorat Akuntansi yang sesuai dengan program studi yang
diambil oleh praktikan yakni Pendidikan Akuntansi. Selain ditempatkan
pada subdirektorat Akuntansi, praktikan sesekali ditugaskan pada
subdirektorat

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

untuk

membantu

penyelesaian pekerjaan pada subdirektorat tersebut. Hal tersebut dilakukan
karena, pada saat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Perum
Damri baru saja melaksankan perekrutan karyawan baru, sehingga
pekerjaan dalam subdirektorat SDM sangat banyak. Namun demikan,
tugas utama praktikan tetap pada subdirektorat Akuntansi.
Subdit akuntansi Perum Damri bertanggung jawab untuk
melakukan pembukuan kantor pusat maupun kantor cabang Perum Damri
yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pembukuan tersebut
meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, laporan pelaksanaan
rencana keuangan dan anggaran perusahaan, laporan posisi keuangan,
laporan piutang dan utang hingga laporan kas keluar dan kas masuk yang
dilakukan oleh kantor pusat maupun kantor cabang Perum Damri.
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Subdit Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab untuk
melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang berada dalam
lingkungan Perum Damri mulai dari perekrutan karyawan, penggajian,
pengurusan kenaikan jabatan, pemberkasan data masing-masing karyawan,
jaminan sosial hingga pensiunan karyawan.
Namun demikan, tidak seluruh pekerjaan tersebut diberikan kepada
praktikan. Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan
praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yakni sebagai
berikut:
1. Subdirektorat (Subdit) Akuntansi
Pada Subdit akuntansi, praktikan mengerjakan dan menyelesaikan
tugas-tugas yang berkaitan dengan penginputan laporan bulanan
kantor cabang Perum Damri, yakni Divisi Regional I, yang mencakup
DIVRE I Jakarta, Angkutan Travel Jakarta, Angkutan Barang Jakarta,
Bandara Soekarno Hatta-Jakarta, Bogor, Bandar Lampung, Serang,
Bengkulu, Palembang, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Banda Aceh,
Bandung, Batam dan Medan. Laporan-laporan kantor cabang tersebut
meliputi:
a) Laporan Pemasukan dan Pengeluaran kantor cabang (Resume
AK/4)
Resume

AK/4

menggambarkan

pemasukan

dan

pengeluaran yang dilakukan kantor cabang Perum Damri dalam
satu bulan. Pemasukan dan pengeluaran tersebut harus berimbang
saat penjumlahan akhir.
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b) Laporan Pelaksanaan Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan
(RKAP) kantor cabang
Laporan Pelaksanaan RKAP ini menggambarkan realisasi
dari rencana keuangan anggaran yang dibuat oleh kantor cabang
Perum Damri. Dalam laporan tersebut beris rencana anggaran
pada tahun bersangkutan serta anggaran, realisasi dan persentasi
terlaksananya pada setiap bulan
c) Laporan Posisi Keuangan kantor cabang.
Laporan posisi keuangan pada Perum Damri sama seperti
halnya dengan laporan keuangan perusahaan jasa lainnya yang
terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. Penghitungan laporan
posisi keuangan tersebut dilakukan setiap bulan oleh kantor
cabang dan dilaporkan kepada kantor pusat Perum Damri.
Setiap kantor cabang Perum Damri yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia harus menyerahkan laporan-laporan bulanan
tersebut pada akhir bulan dalam satu buku kantor cabang untuk di
input kedalam pembukuan kantor pusat dalam bentuk ms.excel.

2. Subdirektorat (Subdit) Sumber Daya Manusia
Selain ditugaskan pada subdit akuntansi, praktikan juga
ditugaskan pada subdit Sumber Daya Manusia (SDM). Selama
bertugas pada subdit SDM, Praktikan mengerjakan dan menyelesaikan
tugas-tugas sebagai berikut:
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a) Penyortiran lamaran pekerjaan karyawan yang baru diterima di
Perum Damri;
b) Penulisan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat karyawan
Perum Damri kedalam buku pencatatan Surat Keputusan (SK)
kenaikan pangkat;
c) Pemberkasan SK kenaikan pangkat terbaru karyawan Perum
Damri kedalam berkas karyawan yang bersangkutan;
d) Penginputan data absensi dan gaji karyawan Perum Damri; serta
e) Penginputan dan pencetakan data karyawan pada halaman web
milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai tanda
keikutsertaan.

B. Pelaksanaan Kerja
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama satu bulan
dengan 24 hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Juni s.d. 10 Juli 2014.
Kegiatan PKL ini disesuaikan dengan hari kerja kantor Pusat Perum Damri
yakni Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00
WIB. Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu
berkenalan dengan para karyawan Perum Damri khususnya karyawan pada
subdit akuntansi dan subdit SDM. Setelah itu, diberikan arahan mengenai
tata tertib dan peraturan perusahaan serta bimbingan mengenai pembagian
tugas yang akan dikerjakan oleh praktikan selama melaksanakan PKL.
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di bagian
Sumber Daya Manusia dengan melakukan tugas penyortiran lamaran
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pekerjaan karyawan yang baru diterima di Perum Damri untuk tenaga
otomotif dan pemberkasan gaji pokok yang baru untuk masing-masing
karyawan Perum Damri. Pada hari berikutnya, dilakukan pembagian
perputaran penugasan di subdit akuntansi dan subdit SDM. Perputaran
penugasan ini dilakukan dengan ketentuan 2 hari penugasan pada subdit
akuntansi dan 1 hari penugasan pada subdit SDM (ketentuan perputan
penugasan dapat dilihat pada lembar lampiran 8). Perputaran penugasan
pada subdit akuntansi dan subdit SDM ini dilakukan atas permintaan
Senior Manager Perum Damri agar praktikan dapat mendapatkan ilmu dan
pengalaman di bidang akuntansi sekaligus juga dapat membantu
meringankan tugas subdit SDM Perum Damri.
Dalam pelaksanaan PKL, praktikan menjunjung tinggi nilai
kedisiplinan, ketelitian dan kejujuran selama pelaksanaan PKL. Praktikan
berusaha memberikan yang terbaik untuk Perum Damri dengan
menunjukkan sikap giat dan tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang
dipercayakan kepada praktikan. Adapun perincian tugas yang dilakukan
oleh praktikan selama pelaksanaan PKL di Perum Damri pada subdit
auntansi dan subdit SDM yakni sebagai berikut:
1. Subdirektorat akuntansi
Selama pelaksanaan PKL pada subdit akuntansi Perum Damri,
praktikan

mengerjakan

dan

menyelesaikan

tugas

peninputan

pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan kantor cabang Divisi
Regional I Jakarta. Pelaporan tersebut meliputi, laporan penerimaan
dan pengeluaran (resume AK/4), laporan pelaksanaan Rencana
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Keuangan dan Anggaran Perusahanaan (RKAP) serta laporan posisi
keuangan. Penginputan tersebut dilakukan berdasarkan segmen jasa
transportasi yang disediakan oleh masing-masing kantor cabang Divisi
Regional I Jakarta dan diinput setiap bulannya. Selama melaksanakan
PKL, praktikan menginput laporan bulanan tersebut untuk bulan Mei
dan Juni tahun 2014 pada masing-masing kantor cabang Divisi
Regional I Jakarta Perum Damri, yang mencakup DIVRE I Jakarta,
Angkutan Travel Jakarta, Angkutan Barang Jakarta, Bandara Soekarno
Hatta-Jakarta,

Bogor,

Bandar

Lampung,

Serang,

Bengkulu,

Palembang, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Banda Aceh, Bandung,
Batam dan Medan.
Praktikan melakukan penginputan laporan penerimaan dan
pengeluaran kantor cabang Divisi Regional I Jakarta kedalam
pembukuan kantor pusat dalam bentuk ms excel sesuai dengan
pemasukan dan pengeluaran yang tertera pada masing-masing buku
laporan bulanan masing-masing kantor cabang yang terdapat dalam
Divisi Regional I. Untuk laporan pelaksanaan Rencana Keuangan dan
Anggaran Perusahaan (RKAP), praktikan menginput laporan tersebut
berdasarkan program bulanan yang tertera pada buku laporan bulanan
pelaksanaan RKAP setiap kantor cabang kedalam kolom anggaran
pelaksanaan RKAP kantor cabang di pembukuan kantor pusat dalam
bentuk ms.excel. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, praktikan
hanya memasukan rumus-rumus sesuai dengan arahan yang diberikan
oleh karyawan subdit akuntansi. Misalnya untuk akun pendapatan
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bulan Juni diisi pada kolom kredit berdasarkan jumlah penerimaan
pendapatan bulan berjalan ditambah dengan saldo pendapatan tahun
lalu dan untuk akun beban diisi pada kolom debet berdasarkan jumlah
pengeluaran tahun berjalan ditambah dengan saldo beban tahun lalu.
Ketiga laporan tersebut, diinput sesuai dengan segmen-segmen
yang terdapat pada masing-masing kantor cabang. Maksudnya, setiap
segmen yang ada di kantor cabang diinput Resume AK/4, Laporan
Pelaksanaan RKAP dan laporan posisi keuangannyanya. Sebagai
contoh, kantor cabang Bandar Lampung melayani segmen Angkutan
Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Bus Kota dan
Angkutan Keperintisan. Jadi, untuk kantor cabang Bandar Lampung
terdapat 3 Resume AK/4, 3 Laporan Pelaksanaan RKAP dan 3
Laporan Posisi Keuangan.

2. Subdirektorat Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan PKL pada subdit Sumber Daya Manusia (SDM)
dilakukan satu kali dalam dua hari. Selama berada pada subdit SDM
Perum Damri, praktikan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas
yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang
berada pada naungan perusahaan tersebut. Tugas-tugas tersebut
mencakup, penyortiran surat lamaran pekerjaan karyawan yang baru
diterima di Perum Damri. Pada saat praktikan melakasanakan PKL di
Perum Damri, perusahaan tersebut baru saja mengadakan perekrutan
karyawab baru untuk tenaga otomotif. Oleh sebab itu, praktikan

32

diperintahkan untuk mengumpulkan surat lamaran pekerjaan bagi
calon karyawan yang lulus pada tahap tes tertulis untuk melakukan tes
wawancara. Tugas selanjutnya yaitu, penulisan Surat Keputusan (SK)
kenaikan pangkat karyawan Perum Damri kedalam buku pencatatan
Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat. Penulisan terebut meliputi
nama karyawan, tempat tanggal lahir, jabatan lama, jabatan baru, gaji
pokok lama, gaji pokok baru, asal kantor (pusat/cabang) dan nomor
SK kenaikan pangkat. Setelah SK tersebut ditulis kedalam buku
pencatatan, kemudian dimasukkan kedalam satu berkas sesuai dengan
berkas

karyawan

bersangkutan.

Praktikan

juga

melakukan

penginputan data absensi dan gaji karyawan Perum Damri serta
melakukan penginputan dan pencetakan data karyawan pada halaman
web milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai tanda
keikutsertaan.
Selain melaksanakan tugas pokok, selama pelaksanaan PKL,
praktikan juga bersosialisasi dengan baik kepada seluruh karyawan Perum
Damri yang ditunjukkan pada keikutsertaan praktikan dalam acara senam
pagi rutin Perum Damri setiap hari Jumat serta silaturahmi dan halal bi
halal keluarga besar Perum Damri dalam menyambut datangnya bulan
suci ramadhan.
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C. Kendala yang Dihadapi
Seperti halnya kegiatan atau perihal lain, selama pelaksanaan
praktik kerja lapangan ini praktikan juga menemukan beberapa kendala.
Hal tersebut merupakan kewajaran bagi pratikan yang tergolong baru
dalam mengenal dunia pekerjaan.
Berikut kendala-kendala yang dialami oleh praktikan selama
pelaksanaan PKL pada subdirektorat akuntansi dan subdirektorat SDM
Perum Damri:
1. Di hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada subdit
SDM, hal tersebut tidak sesuai dengan program studi akuntansi yang
dijalani oleh praktikan;
2. Pada subdit akuntansi, proses penginputan laporan kantor cabang
kedalam pembukuan kantor pusat dibutuhkan ekstra ketelitian, karena
data laporan kantor cabang pada setiap PC saling terhubung dan sudah
dimasukan rumus sesuai dengan ketentuan perusahaan. Apabila terjadi
kesalahan penginputan akan merusak rumus yang telah dibuat dan
berdampak pada seluruh PC yang terdapat di ruangan subdit
akuntansi;
3. Keterbatasan PC yang ada pada subdit Akuntansi membuat praktikan
harus menunggu untuk bergantian menggunakan komputer dengan
karyawan lainnya.
4. Pada subdit SDM, proses penyortiran surat lamaran pekerjaan harus
dilakukan dengan teliti, karena surat lamaran yang masuk sangat
banyak dan tidak jarang pelamar dengan nama yang sama sehingga
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seringkali nama-nama pelamar yang dicari tidak ditemukan atau
tertukar. Selain itu proses penginputan dan pencetakan data karyawan
dalam web BPJS yang seringkali mengalami gangguan pengaksesan
web serta data karyawan yang dimiliki Perum Damri dengan data
yang tertera pada web BPJS tidak sesuai.

D. Cara Mengatasi Kendala
Dalam setiap kendala yang dihadapi oleh praktikan, memiliki cara untuk
meminimalisir kendala tersebut, diantaranya:
1. Ketidak sesesuaian penempatan kerja praktikan dengan bidang studi
yang dijalani oleh praktikan dapat teratasi dengan berkonsultasi
dengan asisten manager subdit SDM, yang menemukan jalan keluar
untuk melakukan perputaran pembagian pekerjaan pada subdit SDM
dan subdit akuntansi agar praktikan tetap mendapatkan ilmu dan
pengalaman di bidang akuntasi dan tatap dapat membatu penyelesaian
tugas di subdit SDM
2. Menggunakan laptop milik karyawan subdit Akuntansi Perum Damri
atau dengan membawa laptop pribadi agar tidak membutuhkan waktu
yang lama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. Bertanya kepada karyawan lain, karyawan subdit akuntansi maupun
karyawan subdit SDM apabila terjadi kesulitan dalam melaksanakan
tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan PKL
berlangsung.

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu cara yang dilakukan
oleh perguruan tinggi untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa
mengenai dunia kerja. Hal tersebut dilakukan untuk mengaitkan dan
menyepadankan (link and match) anatara materi/ilmu yang diperoleh
mahasiswa selama proses perkuliahan dengan praktik sesunggunghnya,
guna menciptakan lulusan yang siap kerja dengan memiliki kapasitas dan
keahlian sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya.
Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu syarat yang harus
dipenuhi oleh mahasiswa pendidikan akuntansi guna mendapatkan gelar
sarjana (S1), memiliki bobot 2 (dua) SKS, yang dilakukan minimal selama
1 bulan oleh mahasiswa, tentunya tempat PKL harus disesuaikan dengan
program studi atau konsentrasi mahasiswa.
Selama

pelaksanaan

PKL,

praktikan

memperoleh

banyak

pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
Terutama dalam kegiatan utama serta pencatatan yang dilakukan oleh
perusahaan, seperti pencatatan laporan pemasukan dan pengeluaran,
pelaksanaan RKAP dan laporan posisi keuangannya.
Berikut

adalah

hasil

yang

diperoleh

praktikan

selama

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan pada
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Subdirektorat akuntansi dan Subdirektorat Sumber Daya Manusia
Perusahaan Umum (Perum) Damri:
1. Praktikan dapat mengetahui kegiatan utama Perusahaan Umum Damri
dan pencatatan yang dilakukan terhadap transaksi-transaksi yang
terjadi pada perusahaan tersebut;
2. Praktikan dapat mengaplikasikan dan membandingkan ilmu yang
diperoleh selama proses perkuliahan dengan kondisi yang terjadi pada
Perusahaan Umum Damri;
3. Mendapatkan pengalaman bekerja pada perusahaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) serta mendapatkan pemahaman mengenai
budaya perusahaan tersebut;

B. Saran-Saran
Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan, praktikan memiliki saran-saran yang diharapkan
dapat berguna dan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait agar
pelaksanaan PKL dapat lebih baik ditahun-tahun mendatang, diantaranya:
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, hendaknya
mahasiswa:
a) Melakukan persiapan dengan matang seperti mencari tempat PKL
yang sesuai, berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik
agar pelaksanaan praktik kerja lapangan terlaksana sesuai dengan
harapan;
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b) Melakukan survei perusahaan yang akan dijadikan tempat PKL dan
menyesuaikan penempatan kerja dengan program studi atau
konsentrasi sehingga memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian
tugas dan penyusunan laporan;
c) Meningkatkan hardskill khususnya dalam bidang pekerjaan PKL
yang dijalani sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang
diberikan dengan baik; dan
d) Meningkatkan softskill agar mampu bersosialisasi dan menciptakan
hubungan baik dengan karyawan lain untuk mendapatkan kesan
yang baik terhadap diri sendiri maupun alamamter FE khususnya
dan UNJ umumnya.

2. Bagi Fakultas Ekonomi
Adapun saran yang diberikan untuk Fakultas Ekonomi, yaitu:
1. Fakultas hendaknya memberikan sosialisasi secara menyeluruh
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan mahasiswa sebelum,
selama dan setelah melaksanakan PKL agar memudahkan
pelaksanaan dan pelaporan PKL;
2. Menjalin hubungan yang baik dengan berbagai intansi atau
perusahaan yang berpotensi untuk mengembangkan wawasan
mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik khususnya pada tahap
persiapan PKL agar menjadi lebih baik.
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3. Bagi Instansi Terkait
Saran yang dapat diberikan kepada instansi tempat praktikan
melaksanakan PKL, diantaranya:
1. Meningkatkan kedisiplinan kerja pada setiap karyawan agar dapat
menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa PKL;
2. Memberikan pemaparan penugasan kepada praktikan, sehingga
praktikan

mendapatkan

gambaran

yang

jelas

mengenai

penyelesaian pekerjaan yang harus dilakukan oleh praktikan;
3. Meningkatkan

kualitas

perusahaan

baik

dalam

pelayanan

pelanggan, penyediaan jasa transportasi maupun loyalitas pekerja
terhadap pekerjaannya.
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Lampiran 7 Daftar Kegiatan Harian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
No

Hari, Tanggal

1

Senin, 9 Juni 2014

2

Selasa, 10 Juni 2014

3

Rabu, 11 Juni 2014

4

Kamis, 12 Juni 2014

5

Jumat, 13 Juni 2014

6

Senin, 16 Juni 2014

7

Selasa, 17 Juni 2014

8

Rabu, 18 Juni 2014

9

Kamis, 19 Juni 2014

10

Jumat, 20 Juni 2014

11

Senin, 23 Juni 2014

12

Selasa, 24 Juni 2014

Kegiatan
Subdit SDM : menyortir surat lamaran
pekerjaan karyawan baru untuk tenaga
otomotif dan memberkas SK Kenaikan
pangkat dan gaji karyawan kedalam masingmasing berkas milik karyawan yang
bersangkutan.
Subdit Akuntansi : Entri AK/4 KC Padang
(segmen angkutan bandara, perintis dan Bus
Kota).
Subdit SDM : Mengentri absen karyawan.
Subdit Akuntansi : Entri AK/4 dan laporan
pelaksanaan RKAP KC Medan (segmen
perintis, bus kota dan bandara).
Subdit Akuntansi : Entri AK/4 dan laporan
pelaksanaan RKAP KC Bandung (segmen
AKDP dan bus kota) dan KC Pangkalpinang
(Segmen AKDP dan perintis).
Subdit SDM : Menulis kenaikan pangkat dan
gaji karyawan kedalam buku SK kenaikan
pangkat dan gaji karyawan.
Subdit Akuntansi : Entri AK/4 dan laporan
pelaksanaan RKAP KC Jambi (segmen
perintis) dan KC angkutan barang.
Subdit Akuntansi : Entri AK/4 dan laporan
pelaksanaan RKAP KC Angkutan Travel dan
KC Bandara Soetta Jakarta.
Subdit SDM : Menyortir surat lamaran
pekerjaan karyawan baru yang lolos seleksi
wawancara dan menceklis dalam lembar
nama-nama peserta yang lolos seleksi.
Subdit Akuntansi : Membuat laporan
keuangan KC
Padang (segmen bandara,
perintis dan bus kota) dan KC Bandung
(segmen AKDP dan bus kota) dan dengan
memasukkan
rumus
yang
telah
disosialisasikan oleh
karyawan subdit
akuntansi Perum Damri.
Subdit Akuntansi : Resume AK/4, RKAP dan
membuat laporan keuangan KC Bogor
(segmen AKDP), Batam (segmen perintis) dan
serang (Segmen AKDP dan perintis).
Subdit SDM : Mengentri gaji karyawan
terbaru Perum Damri dan mengentri data
karyawan kedalam web BPJS dan mencetak
kartu tanda keikutsertaan karyawan dalam
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13

Rabu, 25 Juni 2014

14

Kamis, 26 Juni 2014

15

Jumat, 27 Juni 2014

16

Senin, 30 Juni 2014

17

Selasa, 1 Juli 2014

18

Rabu, 2 Juli 2014

19

Kamis, 3 Juli 2014

20

Jumat, 4 Juli 2014

21

Senin, 7 Juli 2014

22

Selasa, 8 Juli 2014

23

Rabu, 9 Juli 2014

24

Kamis, 10 Juli 2014

BPJS.
Subdit Akuntansi : Membuat laporan
keuangan KC Medan (segmen perintis, bus
kota dan bandara) dan entri AK/4, laporan
pelaksanaan RKAP KC Bandar Lampung
(Segmen AKDP, bus kota dan perintis).
Subdit Akuntansi : Membuat laporan
keuangan KC Bandar Lampung (segmen
AKDP, bus kota dan perintis).
Subdit SDM : Memberkas SK kenaikan
jabatan dan kenaikan gaji kedalam berkas
masing-masing karuyawab yang bersangkutan.
Subdit Akuntansi : Membuat laporan
keuangan KC Angkutan Barang, Angkutan
Travel dan Angkutan Bandara Soetta Jakarta
Subdit Akuntansi : Entri resume AK/4 dan
laporan pelaksanaan RKAP KC Palembang
(Segmen AKAP, perintis dan bus kota)
Subdit SDM : Mengentri data karyawan
kedalam web BPJS dan mencetak kartu tanda
keikutsertaan karyawan dalam BPJS.
Subdit Akuntansi : Membuat laporan
keuangan KC Pangkalpinang (Segmen AKDP
dan perintis).
Subdit Akuntansi : Entri resume AK/4, laporan
pelaksanaan RKAP dan membuat laporan
keuangan KC Banda Aceh (segmen dan
perintis).
Subdit SDM : Menyortir surat lamaran
pekerjaan karyawan yang tidak lolos dalam
seleksi untuk dipisahkan.
Subdit Akuntansi : Entri resume AK/4, laporan
pelaksanaan RKAP dan membuat laporan
keuangan KC Bengkulu (Segmen AKAP dan
perintis).
LIBUR PILPRES
Subdit SDM : Mengentri data karyawan
kedalam web BPJS dan mencetak kartu tanda
keikutsertaan karyawan dalam BPJS.
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