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ABSTRAK 

 

Adhi Gunawan 8105142668. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

pada Lembaga Negara Pusat Penilaian Pendidikan. Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2013. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.Beralamat di jalan 

Gunung Sahari Raya no.4 Jakarta Pusat, Pusat Penilaian Pendidikan 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penilian Akademik dan Non 

Akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 

tanggal 18 Juli sampai dengan 19 Agustus 2016 dengan 5 hari kerja, Senin-

Kamis pada pukul 8:00 s.d. 16:00 dan hingga pukul 16:30 WIB pada hari Jum’at. 

Praktikan ditugaskan di Bagian Tata Usaha  yang ditempatkan di Sub Bagian 

Kepagawaian dan Keuangan. Praktikan memproses Laporan Keuangan Semester, 

Surat Perjalanan Dinas (SPD )dan, Memproses Data Honor Kegiatan. Selama 

praktikan malakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibimbing oleh pegawai 

subbagian Kepegewaian dan Keuangan. Meski mengalami kendala, Praktik Kerja 

Lapangan tetap dapat kembali berjalan. Praktikan memperoleh banyak 

pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan yang ditugaskan oleh 

perusahaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 Era globalisasi dan pasar bebas saat ini menuntun manusia untuk 

mengembangkan diri agar menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas.Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa 

efek yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan 

terutama dalam dunia kerja yang semakin ketat persaingannya, dimana para 

pekerja harus menguasai keterampilan bahkan keahlian tertentu agar dapat 

dikatakan profesional dan berkualitas. 

Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dibidangnya 

guna memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Semua itu 

dapat dikembangkan oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran pada 

bangku kuliah ataupun melalui buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini latar 

belakang pendidikan seseorang tidak terlalu mempengaruhi seseorang 

memasuki duni kerja. Karena seseorang akan mengalami kesulitan memasuki 

dunia kerja jika ia tidak memiliki kompeten dalam bidangnya atau idak 

memiliki keahlian lain. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi 

secara sistematis dan berbanding lurus terhadap program pendidikan di
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perguruan tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 

tertentu. Sehingga dengan adanya PKL dapat memberikan kompetensi pada 

praktikan untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis 

kondisi lingkungan  dunia kerja. Hal ini, sebagai upaya mempersiapkan diri 

praktikan dalam memasuki dunia kerja. Berdasarkan latar belakang  tersebut, 

Universitas Negeri Jakarta yang merupakan lembaga pendidikan yang 

memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang 

mencetak para sarjana dan ahli madya, terus melakukan pembaharuan dan 

perbaikan dalam penyesuaian kurikulum. 

Dengan adanya penyesuaian kurikulum tersebut, diharapkan mahasiswa 

yang lulus dari Universitas Negeri Jakarta dapat memiliki pengetahuan yang 

luas dan sesuai dengan perkembangan waktu serta mampu berkompetisi dalam 

dunia kerja dengan para lulusan Universitas lainnya. Untuk memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja sekaligus 

memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, 

Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan setiap 

mahasiswa untuk menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau konsentrasi setiap 

mahasiswa. Dengan mengikuti program PKL ini mahasiswa diharapkan dapat 

lebih mengenal, mengetahui serta berlatih beradaptasi dan menganalisa 

kondisi lingkungan dunia kerja yang ada pada suatu perusahaan maupun 

instansi sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja 
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tersebut. Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang mengambil Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi dengan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, maka salah 

satu program yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan. 

Program ini dilaksanakan agar dapat membantu mahasiswa untuk 

menyesuaikan teori atau pembelajaran yang diterapkan pada proses 

perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya pada dunia kerja.  

Selain itu, kegiatan PKL juga diharapkan mampu menghasilkan kerjasama 

antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta ataupun 

instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos kerja dari para praktikan 

baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

 Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maka pelaksanaan 

kegiatan PKL dimaksudkan untuk:  

1. melakukan praktik kerja yang sesuai dengan latar 

belakangpendidikannya; 

2. mempelajari penerapan bidang akuntansi dalam praktik kerja 

sesungguhnya; 

3. mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dengan 

dunia kerja nyata.  
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 Sedangkan tujuan dari dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu:  

1. untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan; 

2. menambah wawasan dan keterampilan praktikan dalam bidang 

akuntansi; 

3. memberikan pengalaman kepada praktikan mengenai kultur dunia 

kerja yang berbeda dengan dunia kampus, baik cara beradaptasi, 

manajemen waktu, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama 

dalam tim, serta tekanan kerja yang lebih berat. 

 

C. Kegunaan PKL 

Dengan dilaksanakannya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam program 

tersebut : 

1. Kegunaan PKL bagi Pusat Penilaian Pendidikan meliputi ; 

a. adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

jalannya kegiatan dan aktivitas bagian Kepegawaian dan 

Keuangan; 

b. dengan adanya pelaksanaan PKL, membangun kemitraan dengan 

perguruan tinggi sehingga Pusat Penilaian Pendidikan sebagai 

lembaga pemerintahan dapat lebih dikenal di perguruan tinggi. 
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2. Kegunaan PKL bagi praktikan, sebagai berikut ; 

a. praktikan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah ke dalam dunia kerja nyata; 

b. menambah wawasan serta pengetahuan praktikan, khusunya di 

bidang akuntansi pemerintahan; 

c. melatih praktikan dalam belajar tanggung jawab terhadap 

perkerjaan. 

3. Kegunaan PKL bagi Fakultas, sebagai berikut ; 

a. menjalin suatu kerjasama antara lembaga pemerintahan dengan 

perguruan tinggi negeri agar lulusan Universitas Negeri Jakarta 

dapat gambaran dalam memasuki dunia kerja. 

b. menghasilkanlulusan siap kerja yang cerdas dan terampil serta 

sudah memiliki pengalaman. 

c. meningkatkan peran serta ilmu dari Akuntansi Pemerintahan dalam 

pengembangan wawasan keilmuan dan peningkatan taraf 

kehidupan mahasiswa. 
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D. Tempat Pelaksanaan PKL 

 Praktikan melaksanakan PKL di Pusat Penilaian Pendidikan.Praktikan di 

tempatkan pada Bagian Kepagawaian dan Keuangan. 

Nama Instansi : Pusat Penilaian Pendidikan  

Alamat  : Jl. Gunung Sahari Raya No.4 Jakarta Pusat 10710  

Telepon  : (021) 384 7537,384 6736, 384 9140 

Faximili : (021) 3848821 

Website : http://www.kemdiknas.go.id 

Praktikan memilih Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) sebagai 

tempat praktikan melaksanakan PKL, karena praktikan ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai Akuntansi Pemerintah. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan harus melakukan berbagai 

tahapan yang harus di lakukan. Adapun beberapa tahapan yang praktikan 

hadapi adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum melaksanakan PKL, praktikan harus mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) yang di tujukan kepada Kepala Pusat 

Penilaian Pendidikan. Setelah surat permohonan selesai di buat oleh 

BAAK dan di setujui oleh Kepala BAAK, kemudian di lanjutkan 

dengan pengajuan surat permohonan secara langsung ke Biro Umum 

http://www.kemdiknas.go.id/
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dan Perlengkapan, Kepala Bagian Persuratan Pusat Penilaian 

Pendidikan. Setelah disetujui, surat diserahkan ke Bagian Tata Usaha 

selanjutnya, setelah surat permohonan disampaikan kepada Kepala 

Bagian Kepegawaian dan Keuangan, lembaga memberikan surat 

balasan dan menyetujui surat permohonan tersebut sehingga praktikan 

dapat melaksanakan PKL di Pusat Penilaian Pendidikan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melakukan kegiatan PKL berlangsung selama satu bulan yakni 

terhitung mulai dari tanggal 18 Juli 2016 samapi dengan 18 Agustus 2016. 

Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi praktikan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena pada saat itu praktikan telah 

menyelesaikan program pembelajaran semester empat. 

Tabel 1Jadwal Kerja Praktikan di Sub Bagian Kepegawain dan 

Keuangan 

Hari Jam Kerja (WIB) Keterangan 

Senin s.d Jumat 08:00 – 12:00 1. Menginput data 

dari kegiatan 

penulisan soal dan 

data karyawan 

atau pejabat yang 

melakukan 

perjalanan dinas 

2. Memproses dan 

menghitung gaji 

honor kegiatan 

guru sesuai 

dengan golongan 

guru. 

3. Memproses dan 

menghitung gaji 

karyawan atau 

pejabat yang 

melakukan 

perjalanan dinas 
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4. Mengentry data 

Laporan 

Keuangan 

Semester 2016 

5. Memproses 

Laporan 

Keuangan 

Semester 2016 

12:00 – 13:00 Istirahat 

13:00 – 16:00 1. Mengentry data 

Laporan 

Keuangan 

Semester 2016 

2. Memproses 

Laporan 

Keuangan 

Semester 2016 

3. Merapihkan 

berkas  yang 

sudah dikerjakan 

Sabtu s.d Minggu Libur  

Sumber : Data diolah oleh Praktikan 

 

3. Tahap Pelaporan 

  Praktikan mulai melakukan penyususan laporan Praktik Kerja 

Lapangan yang menjadi salah satu syarat untuk lulus dalam 

perkuliahan semester 5. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di 

mulai dari awal bulan Agustus 2016 sampai dengan selesai pada akhir  

bulan Oktober 2015. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) merupakan salah satu unit 

kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia.Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 1 tahun 2012, Puspendik mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan 

sistem dan metodologi penilaian pendidikan. Sesuai dengan fungsinya, 

Puspendik tidak hanya menyusun kebijakan teknis pengembangan sistem dan 

metodologi penilaian pendidikan, tetapi juga melaksanakan pengukuran 

akademik, non-akademik, dan seleksi; mengembangkan sistem dan 

pengelolaan informasi hasil penilaian pendidikan; dan melaksanakan hasil 

analisis hasil penilaian pendidikan, megkoordinasi, memfasilitasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan penilaian peniddikan.   Untuk melaksanakan 

fungsinya, Puspendik yang dipimpin oleh seorang kepala pusat,  mempunyai 

tiga bidang dan satu bagian (Permendikbud No.1 tahun 2012), yaitu:  1. 

Bidang Penilaian Akademik memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan 

kebijakan teknis, pengembangan sistem, dan pengukuran akademik serta 

koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan laporan pengukuran akademik pada semua 

jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.  2. Bidang Penilaian Non-Akademik
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mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, 

pengembangan sistem, dan pengukuruan non-akademik untuk kepentingan 

diagnostik, seleksi, dan penempatan serta koordinasi, fasilitasi, evaluasi, 

dlaporan pelaksanaan pengukuran non-akademik pada semua jenis, jenjang, 

dan jalur pendidikan. 3. Bidang Analisis dan Sistem Informasi Penilaian 

mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan sistem, pengelolaan, 

dan penyebarluasan informasi hasil penilaian pendidikan pada semua jenis, 

jenjang, 
1
dan jalur pendidikan. 4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, 

kerumahtanggan, persuratan dan kearsipan, serta pengelolaan barang milik 

negara di lingkungan Pusat. 

1. Sejarah Puspendik 

Upaya melaksanakan kegiatan penilaian dan pengujian secara 

melembaga sudah dilaksanakan di lingkungan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan sejak lama.Melalui Keputusan Presiden nomor 47 tahun 1979 

dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 022F/10/1980 

membentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian yang 

merupakan salah satu pusat pada Badan Penelitian dan Pengembangan 

Depdikbud. Sesuai dengan tuntutan fungsi pusat yang semakin 

berkembang maka berdasarkan Keputusan Mendiknas nomor 10 tahun 

2000 pusat ini berubah namanya menjadi Pusat Pengujian yang masih 

tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya 

                                                           
1
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/62-profil-balitbang/618-sejarah-organisasi 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/62-profil-balitbang/618-sejarah-organisasi
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Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 032/O/2002 tanggal 18 

Maret 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balitbang 

dijelaskan tugas Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) adalah 

melaksanakan pengembangan sistem penilaian pendidikan serta program 

kepemudaan dan keolahragaan.  Seiiring dengan perkembangan 

organisasi, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 

40 tahun 2007 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Puspendik yaitu (1) 

merumuskan kebijkan sistem penilaian pendidikan, (2) mengembangkan 

sistem ujian dan penilaian pendidikan, (3) mengembangkan sistem 

pengukuran psikologi dan seleksi (4) mengembangkan sistem pengolahan 

dan pengelolaan hasil ujian dan penilaian, (5) melaksanakan pemantauan 

mutu pendidikan dan (6) melaksanakan urusan ketatausahaan pusat. 

2. Peran dan Kontribusi Puspendik 

Sebagai lembaga penilaian di tingkat nasional, peran Puspendik 

sangat strategis dengan lingkup sangat luas.Pada fungsi pelaksanaan 

penilaian, Puspendik tidak hanya melaksanakan penilaian tingkat nasional 

(Ujian Nasional) sejak 10 tahun lalu, tetapi juga melaksanakan beberapa 

studi internasional seperti TIMSS(Trends in International Mathematics 

and Science Study, PISA (Programme for International Student 

Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy), dan 

PIAAC (Programme for the International Assessment Adult 

Competensies).  Pada fungsi pengembangan, Puspendik telah 

mengembangkan instrumen penilaian seperti Tes Bakat Skolastik sebagai 
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alat seleksi masuk perguruan tingggi, tes kesiapan sekolah, tes kompetensi 

guru, tes kemampuan membaca menulis, dan berhitung. Instrumen 

tersebut dikembangkan tidak hanya satu paket tetapi merupakan 

pengembangan  yang  berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan 

bank soal. Pengembangan sistem penilaian juga telah dilakukan dalam 

bentuk pengembangan Computerised Adaptive Testing (CAT), 

Computerized Based Test (CBT), dan INAP (Indonesia National 

Assessment Program).Pengembangan model penilaian juga dilakukan 

misalnya model penilaian karakter dan model penilaian Kurikulum 2013. 

Untuk memberi gambaran lingkup dan hasil kegiatan, beberapa program 

atau kegiatan disajikan dengan lebih detil.  

 

B. VISI dan MISI 

Visi 

“Menjadi Lembaga yang Profesional di Bidang Penilaian Pendidikan”. 

Misi  

 Mengembangkan dan menyelenggarakan sistem penilaian pendidikan 

dalam rangka pengawasan dan pengendali mutu pendidikan; 

 Megembangkan instrumen, mekanisme, dan prosedur sistem penilaian 

yang berkualitas untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu (Quality 

assessment for quality education). 

Pusat Penilaian Pendidikan menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat 

terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan 
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mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai 

merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perialaku seluruh pegawai 

dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran 

seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata 

nilai yang dimaksud yakni: (1) kepakaran, (2) inovasi, (3) kebebasan, (4) 

integritas, (5) tanggap, (6) introspeksi, (7) hubungan positif dan (8) 

pertimbangan individu.
2
 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pusat Penilaian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sistem dan metodologi 

penilaian pendidikan. 

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penilaian Pendidikan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengemangan sistem dan 

metodologi penilaian pendidikan; 

b. Pengembangan sistem dan pelaksanaan pengukuran akademik; 

c. Pengembangan sistem dan pelaksanaan pengukuran non-akademik dan 

seleksi; 

d. Pelaksanaan analisis hasil penilaian pendidikan; 

e. Pengembangan sistem, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil penilaian 

pendidikan; 

                                                           
2
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/tentang-balitbang/visi-dan-misi-balitbang 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/tentang-balitbang/visi-dan-misi-balitbang
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f. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanan penilaian pendidikan; 

g. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penilaian pendidikan; 

dan 

h. Pelaksanaan administrasi Pusat. 

Pusat Penilaian Pendidikan terdiri atas: 

a. Bidang Penilaian Akademik; 

b. Bidang Penilaian Non-akademik; 

c. Bidang Analisis dan Sistem Penilaian; 

d. Bagian Tata Usaha; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

a. Bidang Penilaian Akademik mempunai tugas melaksanakan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengembangan sistem, dan pengukuran akademik 

serta koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 

pengukuran akademik. 

b. Bidang Penilaian Non-akademik mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan sistem, dan 

pengukuran non-akademik, serta koordinasi, fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengukuran non-akademik. 

c. Bidang Analisis dan Sistem Penilaian mempunyai tugas melaksanakan 

analisis, pengembangan sistem, pegelolaan, dan pemanfaatan hasil 

penilaian pendidikan, serta koordinasim fasilitasi, pemantauan, evaluasi, 
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dan laporan pengembangan sistem penilaian pendidikan dan pemanfaatan 

hasil penilaian pendidikan. 

d. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 

keuangan, kepegewaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, 

kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. 

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

 Penyesunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan 

pengembangan sistem dan metodolog penilaian pendidikan; 

 Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; 

 Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; 

 Pengelolaan kepegawaiaan dan keuangan; 

 Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan 

 Pelaksanaan penyusunan Laporan Pusat. 

Bagian Tata Usaha Terdiri atas: 

(1) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga;dan 

(2) Subbagian Perencanaan, Kepegawaian, dan Tata Laksana 

(a) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas 

melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, keamanan, 

kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keprotokolan serta pengelolaan 

barang milik negara di lingkungan Pusat 

(b) Subbagaian perencanaan, kepegawaian, dan Tata Laksana mempunyai 

tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan 
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anggaran, urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan penyusunan 

laporan Pusat. 

 

D. Bagan Struktur Organisasi
3
 

 

                                                           
3
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/puspendik 

Pusat Penelitian 
Pendidikan 

Bidang Penilaian 
Akademik 

Bidang Penilaian 
Non Akademik 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

Bidang Analisis 
dan Sistem 
Penilaian 

Bagian Tata 
Usaha 

Sub Bagian 
Kepegawaian 
dan Keuangan 

Sub Bagian 
Rumah Tangga 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/puspendik
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama pelaksanaan PKL praktikan di tempatkan di bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Penilaian Pendidikan. Sub 

Bagian Kepegawaian dan Keuangan memiliki peranan yang sangat penting 

bagi kegiatan operasional Pusat Penilaian Pendidikan, yaitu sebagai salah satu 

fungsi pengelolaan keuangan dalam rangka bentuk pelaksanaan dan 

pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sub 

Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas khusus yaitu membuat 

Laporan Keuangan Semester, Surat Perjalanan Dinas (SPD )dan, Memproses  

Honor Kegiatan. 

Adapun bidang kerja yang diberikan kepada praktikan selama 

melaksanakan PKL di Bagian Tata Usaha Sub Bagian Kepegawaian dan 

Keuagan adalah sebagai berikut ; 

1. Memproses Laporan Keuangan Semester; 

2.  Memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD) ke dalam Ms.Excel; 

3. Memproses dan Mengentry Data Honor Kegiatan; 
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B. Pelaksanaan PKL 

 Pada tanggal 18 Juli 2016, praktikan mulai melaksanakan PKL, 

praktikan di berikan pengarahan oleh Bapak Sidiq Pranyoto,S.Kom selaku 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.mengenai tugas – tugas dan 

peraturan - peraturan dari bagian perbendaharaan. Kemudian Bapak Sidiq 

Pranyoto,S.Kommenunjuk Bapak Mohammad Arfan Faroby,S.Ip selaku 

Operator Komputer di sub bagian Kepegawaian dan Keuangan sebagai 

pembimbing praktikan selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. 

Setelah selesai di berikan pengarahan, praktikan di berikan beberapa tugas 

yang harus dikerjakan selama praktikan menjalani praktek kerja lapangan. 

Sebagaimana bidang kerja yang ada pada Sub Bagian Kepegawaian dan 

Keuangan, berikut penjelasan lebih dalam mengenai tugas praktikan dalam 

melaksanakan PKL yaitu; 

1. Memproses Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah 

bagian dari proses pelaporan keuangan
4
 

Dalam hal ini, praktikan di minta untuk Memproses Laporan 

Keuangan adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Melakukan penyeseuaian data dari tahun sebelumnya untuk 

memastikan data yang diberikan telah sesuai dengan data yang ada di 

                                                           
4https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
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aplikasi Ms.Word yang diberikan kepada praktikan,setelah memastikan 

data yang diberikan, praktikan mengentry data terbaru kedalam aplikasi 

Ms.Word yang diberikan kepada praktikan. 

b. Setelah mengentry data praktikan menghitung data penerimaan dan 

pengeluaran uang yang ada di Pusat Penilaian Pendidikan. 

c. Setelah itu praktikan melakukan compare dengan data tahun 

sebelumnya untuk melihat adanya kenaikan atau penurunan dana yang 

telah di anggarkan. 

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Keuangan yang Praktik 

kerjakan. 

Laporan Keuangan Pusat Penilaian Pendidikan Tahun 2016 ini telah 

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan yang prakitkan kerjakan 

meliputi: 

a. Membuat Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 

2016. 

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa 

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.684.450. atau mencapai 
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100 persen dari estimasi Pendapatan-LRAsebesarRp0. Realisasi Belanja 

Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp22.900.012.136 atau mencapai 

22,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp100.764.329.000. 

b. Membuat Laporan Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas  pada 30 Juni 2016 . Nilai Aset per 30Juni 2016 

dicatat dan disajikan sebesar Rp12.342.149.112 yang terdiri dari: Aset 

Lancar sebesar Rp500.000.000; Aset Tetap (neto) sebesar 

Rp11.842.149.112; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan 

Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-

masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp11.842.149.112. 

c. Membuat Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, 

beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30Juni 2016 adalah 

sebesar Rp4.700.750, sedangkan jumlah beban adalah sebesar 

Rp22.826.885.839, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional  

senilai Rp(22.822.185.089). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos 

Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan Rp0 defisit sebesar 

Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar 

Rp(22.357.610.869) 
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d. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar 

Rp11.166.904.795 dikurangiDefisit-LO sebesar 

Rp(22.357.610.869)kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai 

Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.032.855.186 

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30Juni 2016 adalah senilai 

Rp11.842.149.112. 

e. Melakukan Pengeditan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi 

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam 

CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan 

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 

yang berakhir sampai dengan tanggal 30Juni 2016 disusun dan 

disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 

disusun dan disajikan dengan basis akrual. 
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2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

SPD adalah surat yang memuat keterangan tentang penugasan 

seseorang pejabat/pegawai suatu kantor, untuk bertugas ke suatu wilayah 

dengan biaya kantor untuk jangka waktu yang ditentukan. 

Langkah yang dilakukan Praktikan dalam Memproses Surat Perjalanan 

Dinas : 

a. Memberikan surat perjalan dinas bagi karyawan atau pejabat yang akan 

melakukan perjalanan dinas; 

b. Mengentry data nama serta golongan karyawan atau pejabat yang akan 

melakukan perjalanan dinas; 

c. Melakukan perhitungan honor dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku ; 

d. Melakukan penghitungan dana perjalanan dan penginapan sesuai 

golongan dan daerah yang dituju; 

e. Menerima pengembalian surat perjalanan dinas dari karyawan atau 

pejabat yang melakukan perjalanan dinas. 

 

3. Honor Kegiatan 

Honor Kegiatan yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan adalah 

Honor Kegiatan penulisan soal untuk Bank Soal Pusat Penilaian 

Pendidikan guna sebagai sumber untuk bahan Ujian Nasional Pendidikan 

se-Indonesia 
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 Langkah yang dilakukan praktikan dalam memproses Honor 

Kegiatan: 

a. Menginput data nama Guru beserta asal sekolah,golongan, dan 

surat tugas yang melakukan kegiatan penulisan soal;  

b. Praktikan mengecheck kembali data nama Guru beserta asal 

sekolah, golongan dam surat tugas guna menghindari kesalahan 

pengentryan data; 

c. Praktikan menghitung jumlah honor yang diterima guru sesuai 

dengan golongan guru tersebut; 

d. Selanjutnya praktikan mengarsipkan bukti kuitansi guru sebagai 

berkas pengeluaran dana Pusat Penilaian Pendidikan. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Karena PKL merupakan hal yang baru dilakukan oleh praktikan, maka 

praktikan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di tempat 

PKL. Terkadang praktikan mengalami berbagai macam kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan PKL, yang diantaranya adalah seperti berikut : 

1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan memgalami kesulitan dalam hal 

berkomunikasi dengan karyawan, karena praktikan belum mengenal 

karakter dan sifat karyawan setempat sehingga praktikan tidak dapat 

dengan leluasa berhubungan dan meminta penjelasan mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti. 
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2. Penulisan pada biodata guru terkadang sulit dibaca, sehingga praktikan 

mengalami kesulitan dalam memindahkan data tersebut ke dalam 

Ms.Excel 

3. Kurangnya data dan seringnya revisi perubahan data Laporan Keuangan 

yang mengakibatkan praktikan harus merivisi kembali pekerjaan Laporan 

Keuangan yang sudah dibuat 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

 Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan berusaha agar tidak 

mengganggu pekerjaan lainnya selama PKL. Dan usaha yang di lakukan 

praktikan dalam mengatasi masalah tersebut adalah: 

1. Menurut William F. Gluek yang menjelaskan bahwa komunikasi dapat 

dibagi menjadi dengan dua bentuk yaitu Interpersonal Communications, 

adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan antara dua orang 

atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia
5
. Dan  Organization 

Communications adalah proses dimana pembicara secara sistematis 

memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang yang 

banyak dalam organisasi dan kepada pribadi – pribadi dan lembaga – 

lembaga diluar yang ada hubungan. 

Adapun tujuan komunikasi secara umum, tujuan komunikasi adalah 

sebagai berikut : 

 Supaya yang disampaikan kominkator dapat dimengerti oleh komunikan 

                                                           
5www.Artikelsiana.com/2015/02/pengertian-komunikasi-tujuan-fungsi- 

http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-komunikasi-tujuan-fungsi-
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 Agar dapat memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, 

setiap individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan 

mendengar apa yang dibicarakan orang lain. 

 Agar pendapat kita dapat diterima orang lain. Komunikasi dan pendekata 

persuasive merupakan cara agar gagasan kita diterima orang lain. 

Menggerakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi dan 

pendekatan persuasive kita mampu membangun persamaan persepsi 

dengan orang kemudian melakukannya sesuai keinginan kita.Dalam hal ini 

praktikan berusaha untuk membuka komunikasi antarpribadi dengan 

atasan maupun dengan karyawan perusahaan menggunakan bahasa 

informal yang sederhana dan mudah dipahami.  

2. Berusaha membaca dengan teliti biodata nama, asal sekolah,dan golongan 

guru yang melakukan kegiatan Penulisan Soal, apabila masih sulit 

dimengerti, maka praktika akan menanyakan kejelasan penulisannya 

kepada pembimbing. Ketelitian dalam memasukkan biodata nama,asal 

sekolah, dan golongan guru ke dalam Ms.Excel haruslah sesuai dengan 

yang tertulis di dalam biodata tersebut hal ini dikarenakan dalam 

memasukan data yang ada di biodata ke dalam Ms.Excel tidak boleh salah; 

3. Praktikan harus lebih bersemangat dan bersabar dalam melakukan 

pekerjaan Laporan Keuangan yang sering mengalami perubahan data; 

4. Praktikan akan menambah motivasi kerja dan tetap berusaha semaksimal 

mungkin menyelesesaikan semua pekerjaan yang diberikan kepada 

seorang praktikan walaupun dalam pemrosesan dan penginputan datanya 
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membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pekerjaan 

yang dilakukan bersam-sama secara tim dengan karyawan Pusat Penilaian 

Pendidikan yang bekerja di sub bagian Kepegawaian dan Keuangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan PKL merupakan suatu media bagi praktikan untuk 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapat sebelumnya di bangku 

perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Pada pelaksanaan PKL di Pusat 

Penilaian Pendidikan, praktikan memperoleh banyak ilmu dan pengalaman. 

Praktikan dituntut untuk lebih disiplin waktu, lebih cepat tanggap, lebih 

mandiri dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh pembimbing. 

Selama satu bulan praktikan melakukan PKL di Pusat Penilaian 

Pendidikan, maka praktikan dapat memberikan kesimpulan bahwa 

pelaksanaan PKL sangat berguna, yang di mana: 

1. Praktikan telah mengetahui pengaplikasian tentang Akuntansi 

Pemerintahan yang sedang dipelajari dalam perkuliahan; 

2. Praktikan dapat mengetahui secara umum sistem pelaporan 

penggunaan anggaran dalam rangka belanja satuan kerja; 

3. Praktikan dapat mengetahui suasana di lingkungan dunia kerja, 

sehingga kelak praktikan dapat menyesuaikan diri dan dapat belajar 

bersosialisasi dengan baik. 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

program PKL adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi Praktikan: 

a. Praktikan sebaiknya memilih tempat PKL yang sesuai dengan 

kemampuan yang ditekuni sebelumnya; 

b. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri, baik dari segi akademik 

maupun  segi keterampilan yang mendukung jalannya pelaksanaan 

PKL; 

c. Praktikan lebih giat dan aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan; 

d. Praktikan harus mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan 

kerja yang baru sehingga memudahkan praktikan dalam proses 

pelaksanaan PKL. 

2. Saran bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Universitas Negeri Jakarta agar dapat membantu atau 

mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL; 

b. Universitas Negeri Jakarta dapat memberi pengetahuan serta 

pelatihan sebagai gambaran awal mahasiswa sebelum pelaksanaan 

PKL; 

c. Universitas Negeri Jakarta agar lebih komunikatif dalam 

penyampaian kabar berita terkait pelaksanaan PKL kepada 

mahasiswa. 
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3. Saran bagi Pusat Penilaian dan Pendididikan: 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dapat meningkatkan 

kinerja pegawainya dengan memberikan aplikasi yang 

memudahkan pekerjaan pegawai bagian Kepagawaian dan 

Keuangan sehingga bisa mengerjakan lebih cepat dibandingkan 

dengan mengerjakannya di format yang ada di Ms.Word maupun 

Ms.Excel; 

b. Sub Bagian kepegawaian dan Keuangan agar dapat menggunakan 

software khusus untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan serta 

penggunaan anti virus asli sebagai sistem keamanan data; 

c. Pusat Penialain Pendidikan agar dapat melaporkan pengelolaan 

keuangan dengan transparan dan dapat dipublikasikan, sehingga 

rakyat Indonesia dapat mengetahui pengelolaan keuangaan Pusat 

Penilaian Pendidikan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/62-profil-balitbang/618-sejarah-

organisasi 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/tentang-balitbang/visi-dan-misi-

balitbang 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/puspendik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan 

www.Artikelsiana.com/2015/02/pengertian-komunikasi-tujuan-fungsi- 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL
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Lampiran 2 Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 3 Penilaian PKL 
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Lampiran 4 Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 Struktur Organisasi Pusat Penilaian Pendidikan 
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Lampiran 6 Biodata Guru
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Lampiran 7 kuitansi 
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Lampiran 8 Surat Perjalanan Dinas 
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Lampiran 9 Peraturan Perjalanan Dinas 
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Lampiran 10 Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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Lampiran 11 Bukti Pengeluaran 
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Lampiran 12 Bukti PKL di  Pusat Penilaian dan Pendidikan
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Lampiran 13 Contoh Laporan Realisasi Anggaran 
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Lampiran 14 Contoh Neraca 
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Lampiran 15 Contoh Laporan Operasional 
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Lampiran 16 Contoh Laporan Perubahan Ekuitas 
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Lampiran 17 Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Lampiran 18 Jadwal Kegiatan PKL 

No Bulan/Kegiatan Februari 

2016 

Maret 

2016 

Mei 

2016 

Juli 

2016 

Agustus 

2016 

September 

2016 

Oktober 

2016 

1 Pendaftaran 

PKL 

       

2 Surat 

Permohonan 

PKL ke 

Perusahaan 

       

3 Surat Persetujan 

PKL dari 

Perusahaan 

       

4 Pelaksnaan 

Program PKL 

       

5 Penulisan 

Laporan PKL 

       

6 Penyerahan 

Laporan PKL 
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7 Koreksi 

Laporan PKL 

       

8 Penyerahan 

Koreksi 

Laporan PKL 

       

9 Batas Akhir 

Penyerahan 

Laporan PKL 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Lampiran 19 Kegiatan Hari PKL 

No. Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing 

1. Senin, 18 Juli 

2016 

 Pengarahan oleh staf Kepegawaian 

 Pengenalan kepada pegawai Subbagian 

Kepegawaian dan Keuangan 

Pak Sidiq 

 Penjelasan mengenai tata tertib peraturan 

yang berlaku di subbagian Kepegawaian 

dan Keuangan. 

 Penjelasan tugas dan fungsi praktikan 

pada bagian Tata Usaha Keuangan 

Pak Sidiq 

 Diberikan beberapa dokumen seperti 

Standar Biaya Anggaran, Laporan 

Keuangan, Peraturan Mentri Keuangan, 

Standar Pelaporan Keuangan, serta 

gambaran umum tentang Pusat Penilaian 

Pendidikan seperti Visi Misi, Struktur 

Organisasi, Sumber Daya Manusia, 

Program Kegiatan dan Program 

Unggulan 

Pak Arfan 

2. Selasa, 19 Juli 

2016 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal. 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

Pak Arfan 
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kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

3. Rabu, 20 Juli 

2016 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal. 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

Pak Arfan 

4. Kamis,21 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal. 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

Pak Arfan 

5. Jumat, 22 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal. 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

Pak Arfan 

6. Senin, 25 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal. 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

Pak Arfan 
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7. Selasa, 26 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

Pak Arfan 

8. Rabu, 27 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

Pak Arfan 

9. Kamis, 28 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

Pak Arfan 
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 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

10. Jum’at, 29 Juli  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

Pak Arfan 

11. Senin, 1 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

Pak Arfan 
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 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

12. Selasa, 

2Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

Pak Arfan 

13. Rabu,3 Agustus  Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

Pak Arfan 
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14. Kamis, 4 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 

Pak Arfan 

15. Jumat, 5 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

Pak Arfan 
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 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

16. Senin, 8 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

Pak Arfan 

17. Selasa, 9 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

Pak Arfan 
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karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

18. Rabu, 10 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

Pak Arfan 

19. Kamis, 11 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

Pak Arfan 
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 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

20. Jumat, 12 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

Pak Arfan 



 
 

61 
 

2016 

21. Senin, 15 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

Pak Arfan 

22. Selasa, 16 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

Pak Arfan 
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perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

23. Rabu, 18 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 

Pak Arfan 

24. Jumat, 19 

Agustus 

 Menginput data dari kegiatan penulisan 

soal dan data karyawan atau pejabat yang 

melakukan perjalanan dinas 

 Memproses dan menghitung gaji honor 

Pak Arfan 
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kegiatan guru sesuai dengan golongan 

guru. 

 Memproses dan menghitung gaji 

karyawan atau pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas 

 Mengentry data Laporan Keuangan 

Semester 2016 

 Memproses Laporan Keuangan Semester 

2016 


