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KATA PENGANTAR 

 

 

 Assalaamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik (KP) 

yang bertempat di PT. BESMINDO MATERI SEWATAMA selama 4 bulan dengan 

baik sekaligus penulis dapat menyusun laporan ini sebagai kewajiban pelaksanaan KP 

dengan tepat waktu. 

Dengan adanya KP ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman, 

serta dapat mempratekan ilmu yang telah Bapak/Ibu Dosen berikan sebagai 

penunjang selama mengikuti KP. Dengan di adakanya KP ini peserta didik tidak 

canggung dalam menghadapinya yang sesungguhnya. Laporan ini merupakan bukti 

tertulis bahwa penulis telah melaksanakan kegiatan KP. Penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan 

dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan KP. Sampai tersusunnya laporan ini 

dengan baik. Disampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Jhony Custer, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis  

2. Ibu Yunelly Asra, SE.,MM selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.  

3. Ibu Nazrantika Sunarto, SE., MM selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis 

Politeknik Negeri Bengkalis.  

4. Ibu Erma Domos, B.A., MTCSOL selaku Koordinator Kerja Praktek (KP). 

5. Bapak Bustami, S.ST., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek (KP) 

Politeknik Negeri Bengkalis 

6. Seluruh Dosen dan Laboran Khususnya Program Studi Administrasi Bisnis 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

7. Bapak Budiman selaku Kepala Kantor Bantu sekaligus Pembimbing Kerja 

Praktik di PT. Besmindo Materi Sewatama 



8. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak berkorban selama perkuliahan 

ini. Kepada Kedua orangtua ku dan keluarga ku. Terimakasih atas dukungan 

dan doanya. 

9. Teman-teman seperjuangan Politeknik Negeri Bengkalis khususnya Program 

studi Administrasi Bisnis Semester VI (enam) yang selalu memberikan 

dukungan, terima kasih atas kerjasamanya pada saat menyelesaikan laporan 

Kerja Praktik (KP) ini. Semoga budi baik serta keikhlasan yang diberikan akan 

memperoleh imbalan yang sepadan dari Allah SWT, ucapan permohonan maaf 

kepada pihak manajemen, karyawan dan pihak yang terkait atas kesalahan yang 

diperbuat selama Kerja Praktek di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bengkalis. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukannya untuk kedepannya. 

 

 

 

 

Bengkalis,  31 July 2021 

 

 

 

PARIEZKI MUTIA ANANDA 

 5103181332 

 

  



  DAFTAR ISI   

 

 

KATA PENGANTAR .................................................................................................i 

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... iii 

DAFTAR ISI  ............................................................................................................ iv 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................  

BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................1 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik Lapangan (KP) ..................................1 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik Lapangan (KP).........................3 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktik .......................................................................3 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktik .....................................................................3 

1.3 Waktu Pelaksanaan Kerja  ....................................................................4 

1.4 Tempat Kerja Praktik .............................................................................5 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ...................................................6 

  2.1 Sejarah Singkat PT. Besmindo Materi Sewatama ............................6 

2.1.1 Profil Perusahaan ..........................................................................7 

 2.2 Visi dan Misi PT. Besmindo Materi Sewatama .................................8 

 2.3 Struktur Organisasi dan Wewenang  ..................................................9 

 2.4 Uraian Pekerjaan Serta Fungsi Bagian .............................................10 

 2.5 Ruang Lingkup PT. Besmindo Materi Sewatama ...........................16 

2.5.1 Daftar Klien ...................................................................................16 

2.5.2 Jasa-jasa yang ditawarkan .............................................................16 



2.6 Struktur Organisasi Warehouse..........................................................20 

2.7 Uraian Tugas Serta Fungsi Bagian .....................................................20 

 

 

 

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK ................25 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan Selama Kerja Praktek ....25 

3.2 Laporan Agenda Kerja Praktik ........................................................26

 .......................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................  

3.2.1 Uraian Kegiatan Selama Melaksanakan Kerja Praktik.............30 

3.3 Target Yang Diharapkan ...................................................................31 

3.4  Perangkat Lunak dan Keras yang Digunakan ..............................36 

3.4.1 Perangkat Lunak .........................................................................36 

3.4.2 Perangkat Keras (Hardware) .....................................................37 

3.5 Peralatan  yang digunakan ................................................................38 

3.6 Perlangkapan yang digunakan..........................................................40 

3.7 Dokumen-dokumen yang dihasilkan................................................41 

3.8 Kendala dan Solusi yang Dihadapi Selama Kerja Praktik ..........45 

3.8.1 Kendala-kendala yang dihadapi selama kerja praktik ..............45 

3.8.2 Solusi ...........................................................................................45 

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................46 

4.1 Kesimpulan ...........................................................................................46 

4.2 Saran......................................................................................................47 



LAMPIRAN ..............................................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PT. Besmindo Materi Sewatama..................................4 

Tabel 3.1 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 1 ................................................26 

Tabel 3.2 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 2 ................................................26 

Tabel 3.3 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 3 ................................................27 

Tabel 3.4 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 4 ................................................27 

Tabel 3.5 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 5 ................................................28 

Tabel 3.6 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 6 ................................................29 

Tabel 3.7 Laporan Agenda Pekerjaan Minggu Ke 7 ................................................29 

  



DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Besmindo Materi Sewatama ...........................9 

Gambar 2.2 Alat Drill ................................................................................................16 

Gambar 2.3 Rig  ..........................................................................................................17 

Gambar 2.4 Struktur Organisai Warehouse ..............................................................20 

Gambar 3.1 Dokumen-dokumen Permintaan Barang (PB)  ....................................31 

Gambar 3.2 Dokumen-dokumen Pengeluaran Barang (OUT) ................................32 

Gambar 3.3 Dokumen Surat Jalan Barang (SJB)  ....................................................33 

Gambar 3.4 Tampilan Bentuk Gudang Di Bagian Warehouse ...............................34 

Gambar 3.5 Tampilan Bentuk Material yang Telah Diberi Label/Code ................34 

Gambar 3.6 Microsoft Excel ......................................................................................36 

Gambar 3.7 Microsogt Word .....................................................................................37 

Gambar 3.8 Komputer................................................................................................38 

Gambar 3.9 Komputer................................................................................................38 

Gambar 3.10 Pelubang Kertas (Perforator) .............................................................39 

Gambar 3.11 Klip Kertas (Stapler)  ..........................................................................39 

Gambar 3.12 Map Ordner .........................................................................................40 

Gambar 3.13 Penjepit Binder (Binder Clips) ...........................................................40 

Gambar 3.14 Staples ..................................................................................................41 

Gambar 3.15 Forum Surat Permintaan Barang (PB) ...............................................42 

Gambar 3.16 Forum Surat Jalan Barang (SJB) ........................................................42 



Gambar 3.17 Dokumen Recived/IN (Penerimaan Barang)  .....................................43 

Gambar 3.18 Request Order (RO) ............................................................................43 

Gambar 3.19 Pengeluaran Barang (OUT).................................................................44 

Gambar 3.20 Formulir Identifikasi Barang Masuk ................................................. 45 

 

  



  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (KP) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan yang terjadi 

akibat kemajuan dan perkembangan dari teknologi. Dalam masa persaingan yang 

semakin ketat sekaarang ini, kita menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan 

modal utama dalam suatu usaha. Maka sewajarnya kualitas tenaga kerja harus lebih 

dikembangkan dengan baik. 

Dalam memasuki dunia kerja, mahasiwa tidak hanya dituntut untuk lulus 

berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar. 

Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, tidak semua 

dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu, mahasiswa 

perlu melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

Perusahaan atau instansi diharapkan dapat meberikan kesempatan bagi 

mahasiswa/mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerimana 

mahasiswa/mahasiswi untuk mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan.  

Praktek kerja lapangan adalah suatu penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja 

nyata yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran dan 

pengalaman kerjaaa secara langsung dan menyeluruh sekaligus memberikan 

kesempatan kerja kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka 

dapatkan selama kegiatan perkuliahan. PKL wajib dilakukan mahasiswa program 

studi Diploma III Politeknik Negeri Bengkalis. yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan. Serta untuk mendapatkan 



kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada 

kaitannya dengan pendidikan. 

Program Studi Administrasi Bisnis berharap dengan adanya Kerja Praktek 

mahasiswa bisa mengenal secara langsung bagaimana dunia kerja yang 

sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap mahasiswa untuk lebih terampil, 

tanggap, dan mampu bersaing dan berdayaguna yang baik untuk kedepannya. Sebagai 

konsekuensinya setelah menyelesaikan Kerja Praktek selama 80 Hari, setiap 

mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah Laporan Pekerjaan selama 

melaksanakan Kerja Praktek agar mahasiswa bisa mempertanggung jawabkan hasil 

yang didapat dari kegiatan Kerja Praktek tersebut dan bisa melanjutkan perkuliahan 

pada semester berikutnya. 

Fakta menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang baru lulus (Fresh 

Graduate) seringkali belum mampu bekerja secara optimal karena belum mempunyai 

pengalaman kerja. Oleh karena itu, program magang ini diperlukan bagi mahasiswa. 

Melalui magang ini mahasiswa akan memperoleh pengalaman kerja secara singkat 

yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai situasi 

dan dunia kerja secara nyata  

Dalam menghadapi era kontemporer dimana persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan sangat ketat seperti saat ini, mahasiswa dapat mengetahui kualitas dan 

kapabilitias fresh graduate seperti apa yang menjadi daya tarik instansi-instansi 

pemerintahan dan swasta sehingga mahasiswa dapat mengukur kemampuan yang 

dimiliki dengan persyaratan dunia kerja, dengan begitu mahasiswa dapat 

memperbaiki diri agar lebih kompetitif dan potensial. Mahasiswa juga diharapkan 

tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam beradaptasi dengan lingkungan dunia 

kerja yang sangat berbeda dengan kehidupan kuliah. Selain itu, yang tidak kalah 

pentingnya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memecahkan setiap 

permasalahan yang muncul di dunia kerja kelak setelah usai pendidikannya.   

 



 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

1.2.1    Adapun Tujuan dari Praktek kerja Lapangan ini sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan di PT. Besmindo Materi 

Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

2 Untuk mengetahui target yang diharapkan dari pekerjaan yang dilakukan di PT. 

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD Warehouse 

3 Untuk mengetahui data-data yang diperlukan selama Kerja Praktek di PT. 

Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian HRD Warehouse 

4 Untuk mengetahui dokumen dan file yang dihasilkan selama melakukan Kerja 

Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

5 Untuk mengetahui perangkat keras dan lunak yang digunakan di PT. Besmindo 

Materi Sewatama khususnya di bagian Warehouse 

6 Untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama 

melakukan Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi Sewatama khususnya di 

bagian Warehouse 

7 Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi dari kendala yang dihadapi 

dalam melakukan pekerjaan selama Kerja Praktek di PT. Besmindo Materi 

Sewatama khususnya di bagian Warehouse. 

1.2.2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

Bagi Penulis 

1. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang di dapat dalam 

perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. 

2. Belajar untuk sesuai standar operasional perusahaan sebagai sarana pelatihan 

dan pembinaan praktik yang di tangani secara langsung oleh perusahaan. 



3. Menambah pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri jika akan terjun 

ke dunia kerja.  

 

 

Bagi Politeknik Negeri Bengkalis  

1. Terjalinnya kerjasama bilateral antara politeknik dengan perusahaan. 

2. Politeknik akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman 

kerja magang. 

3. Politeknik yang akan dikenal di dunia industri.  

Bagi PT Besmindo Materi Sewatama 

1. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Dapat memanfaatkan praktik dalam membantu tugas-tugas karyawan 

perusahaan.  

3. Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk melakukan praktik kerja. 

 

1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP) 

Kegiatan  Kerja Praktek (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 

aturan permintaan dari PT. Besmindo Materi Sewatama Duri. Jangka waktu kerja 

praktek yaitu selama delapan puluh hari, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 

sampai dengan 30 Maret 2021. Adapun jadwal kerja di PT. Besmindo Materi 

Sewatama Duri yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PT.Besmindo Materi Sewatama Duri 

No Hari Jam Kerja Istirahat 

1 Senin s/d Kamis 08.00 s/d 17.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

2 Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB 11.30 s/d 13.30 WIB 

Sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

a. Jadwal masuk pukul 08.00 WIB  



Mulai bekerja jam 08.05 WIB, kemudian istirahat pukul 12.00 WIB, kembali masuk 

setelah istirahat jam 13.00 WIB, dan pulang pukul 17.00 WIB. Pada hari jumat 

istirahat pukul 11.30 WIB sampai 13.30 dan kembali masuk 13.30 WIB, pulang pada 

jam 17.00 WIB. 

b. Hari kerja mulai dari hari senin sampai dengan hari jum’at. 

Para karyawan dan karyawati wajib mengisi absen datang dan pulang melalui finger 

print, sedangkan anak magang mengisi absen melalui buku absen tamu. 

 

1.4 Tempat Kerja Praktek (KP) 

Perusahaan yang berlokasi di Jl. Duri-Dumai KM 9 Kecamatan Mandau, Duri-

Riau ini bekerja sama dengan PT Chevron Pacific Indonesia di wilayah Duri-Riau 

  



  BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1 Sejarah singkat PT. Besmindo Materi Sewatama               

PT Besmindo Materi Sewatama (BMS) berdiri pada tahun 1998, dengan tujuan 

penyediaan “One-Stop Center” bagi pelanggan dalam usaha pemberian jasa 

“Pengadaan dan Jasa Penyewaan mobil rig dan peralatan yang berhubungan dengan 

operasional sumur-sumur MIGAS dan Geothermal”.  Pergerakan usaha berkembang 

sebagai pemberi jasa layanan “Pengeboran dan Kerja Ulang sumur secara 

menyeluruh (Pengelolaan dan penyediaan kebutuhan fasilitas drilling dan workover 

unit, peralatan, tools, material, serta SDM), serta pengadaan dan penyewaan peralatan 

yang berhubungan dengan operasional sumur-sumur MIGAS dan Geothermal dalam 

wilayah operasional Indonesia. 

Fasilitas kerja pemeliharaan peralatan berstandar tinggi dan lingkungan kerja 

baik diciptakan, seperti: Perkantoran, Workshop, Yard, Warehouse, Toolhouse yang 

ada di wilayah operasi Jakarta-Bekasi-Riau.  PT Besmindo Materi Sewatama akan 

terus menjaga kepercayaan pelanggan seperti: Pertamina Jambi, Pertamina EP Aset 

III Field Jati Barang, Vico, Semco, demikian juga pelanggan PT Chevron Pacific 

Indonesia.  PT Besmindo Materi Sewatama masih akan terus berupaya menjalankan 

dan mengembangkan Visi perusahaan, yaitu: “Menjadikan Perusahaan yang 

terpercaya dan terbaik dalam pemberian jasa pengeboran dan kerja ulang sumur serta 

pengadaan dan penyewaaan peralatan  yang berhubungan dengan operasional sumur-

sumur MIGAS dan Geothermal”. Pengoperasian peralatan Rig BMS dengan 

kapasitas 250 HP dan  350 HP didukung oleh sumber daya tenaga kerja yang telah 

berjumlah sekitar 40 karyawan kantor pusat, 720 karyawan PT Besmindo Materi 

Sewatama Duri dan beberapa lainnya tersebar di beberapa proyek, serta masih akan 

terus dikembangkan.  PT Besmindo Materi Sewatama membangun sistem manajemen 



yang “standar” demi meningkatkan performa perusahaan dalam upaya mencapai 

kepuasan pelanggan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, menuju 

perbaikan sistem yang berkelanjutan.  

2.1.1 Ruang Lingkup Pedoman Sistem Manajemen Integrasi  

PT Besmindo Materi Seatama menetapkan, menerapkan dan memelihara 

“standar” Pedoman Sistem Manajemen Integrasi (Cakupan mutu, K3 dan 

Lingkungan), dalam upaya mempertahankan pengakuan legal dari badan sertifikasi 

yang telah diperolehnya.  Untuk itu perusahaan menjalankan sistem integrasi 

manajemen yang dibangun dengan mengacu kepada referensi prosedur yang 

menyelaraskan pada perpaduan standard SMK3, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

dan OHSAS 18001:2007.  

Dengan sistem yang berkelasnjutan dan standar referensi yasng ter “up to date”, 

diharapkan efektifitas dan efisiensi proses perusahaan dapat berjalan pada seluruh 

kegiatan di perusahaan.  Adapun wewenang penuh (garansi) setelah proses serah 

terima sumur ada pada pelanggan sebagai pemilik lahan, dalam bentuk kuasa 

“Delegation Off Authority”atau DOA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2    Visi dan Misi PT. Besmindo Materi Sewatama 

Visi dan Misi PT. Besmindo Materi Sewatama adalah sebagai berikut 

1. Visi  

Menjadikan perusahaan yang terpercaya & terbaik di dalam pemberi jasa 

pengeboran dan kerja ulang sumur serta pengadaan dan penyewaan peralatan 

yang berhubungan dengan operasional sumur-sumur MIGAS dan Geothermal. 

2. Misi  

a. Mematuhi aturan dan persyaratan yang berlaku/relevan terkait bisnis 

perusahaan dan tidak terlepas dari K3L. 

b. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan operasioinal “Pengeboran 

dan Kerja Ulang Sumur serta Pengadaan dan Penyewaan peralatan yang 

berhubngan dengan operasional sumur-sumur MIGAS yang Geothermal 

yang berkualitas.” Dengan didukung sumber daya yang kompeten. 

c. Melakukan pemeliharaan/ inspeksi / kalibrasi terhadap semua peralatan 

kerja. 

d. Memelihara dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Struktur  Organisasi Dan Wewenang 

2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Besmindo Materi Sewatama  
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 



2.4 Uraian Pekerjaan Serta Fungsi Bagian 

Uaraian pekerajaan serta fungsi bagian pada PT. Besmindo Materi Sewatama 

adalah sebagai berikut 

1. General Manager 

a. Fungsi  

Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dari satu atau lebih 

departemen dan membantu petugas kepala administrasi dalam merumuskan 

dan mengelola kebijakan organisasi dengan melakukan tugas secara pribadi 

atau melalui manajer bawahan 

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan 

Meningkatkan efektivitas manajemen dengan merekrut, memilih, orientasi, 

pelatihan, coaching, konseling, dan mendisiplinkan manajer , 

mengkomunikasikan nilai-nilai, strategi, dan tujuan menugaskan 

akuntabilitas, perencanaan, pemantauan, dan penilaian pekerjaan hasil, 

mengembangkan insentif, mengembangkan iklim untuk menawarkan 

informasi dan opini, memberikan kesempatan pendidikan. 

c. Mengembangkan rencana strategis dengan mempelajari peluang teknologi 

dan keuangan, menyajikan asumsi, merekomendasikan tujuan. 

d. Menyelesaikan tujuan anak perusahaan dengan membentuk rencana, 

anggaran dan hasil pengukuran, mengalokasikan sumber daya, meninjau 

kemajuan, membuat koreksi di tengah jalan. 

e. Mengembangkan rencana strategis dengan mempelajari peluang teknologi 

dan keuangan, menyajikan asumsi, merekomendasikan tujuan. 

f. Mengkoordinasikan berbagai usaaha membangun pengadaan, produksi, 

pemasaran, bidang, dan layanan teknis kebijakan dan praktek, 

mengkoordinasikan tindakan dengan staf perusahaan. 

g. Membangun citra perusahaan dengan berkolaborasi dengan pelanggan, 

pemerintah, organisasi masyarakat, dan karyawan, menegakkan praktik 

bisnis yang baik. 



2. Operation Manager 

a. Fungsi 

Bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan berjalan sebaik mungkin 

dalam memberikan pelayanan guna memenuhi klien dengan cara yang 

efektif dan efisien.  

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang     

1. Mengelola dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan 

2. Memeriksa dan memangkas biaya-biaya yang sama sekali tidak 

mementingkan perusahaan 

3. Meneliti teknologi baru dan metode alternative efisiensi 

4. Mengawasi penyediaan jasa 

5. Menmbuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan jangka 

panjang 

6. Meningkatkan sistem operasional, proses kebijakan dalam mendukung 

visi-misi perusahaan 

7. Mengatur anggaran dan mengelola biaya 

8. Mengelola program jaminan kualitas 

 

3. Healthy Safety and Environment (HSE) 

a. Fungsi 

 Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan 

serta pelaporannya. 

b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang 

1. Mengaudit K3 di area kerja. 

2. Mengontrol adanya perilaku dan kondisi yang tidak aman. 

3. Menilai risiko keselamatan dari semua aspek operasional. 

4. Membuat laporan analisis data K3. 



5. Memeriksa peralatan produksi, proses kontraktor untuk memastikan 

keamanan mereka. 

6. Menganjurkan perbaikan untuk peralatan yang tidak aman/rusak. 

7. Berfokus pada pencegahan dengan menjaga pelaksanaan pemeliharaan 

peralatan. 

8. Melaksanakan pelatihan K3, safety Induction, briefing kepada karyawan, 

contractor and vendor, visitors mengenai prinsip-prinsip keselamatan 

kerja karyawan. 

9. Turut berpartisipasi menentukan apakah produk yang diproduksi akan  

aman digunakan. 

10. Membuat rencana K3 dan saran-saran perbaikan infrastruktur dan proses 

bisnis perusahaan. 

11.Investigasi penyebab kecelakaan/ kebakaran dan kondisi-kondisi tidk 

aman di tempat kerja. 

12. Sebagai penghubung dengan penegak hukum dan peneliti lainnya yang 

hadir jika terjadi kecelakaan serius. 

13. Menentukan cara-cara terbaik untuk mencegah kecelakaan. 

14. Meninjau dan melaporkan performa K3. 

15. Konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan K3. 

16. Membuat rencana untuk sertifikasi SMK3/OSHAS/ISO 14000/18000 

yang terintegrasi. 

 

4. Human Resourch and Development (HRD) 

a. Fungsi 

Intenal: HRD bekerja sebagai pelatih untuk karyawan di perusahaan. 

Eksternal: HRD karyawan yang memiliki konseling diluar kategori 

perusahaan dapat dilihat dari tingginya tingkat kemampuan dan 

kemauan. 

 



 

b. Tugas, tanggungjawab & wewenang jabatan 

1. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan Sumber Daya 

Manusia (termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Sumber 

Daya Manusia dan mengembangkanSumber Daya Manusia. 

2. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien (misalnya membuat SOP, 

job description, training and development system, dan lain-lain. 

3. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai 

dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

4. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan 

yang dianggap perlu. 

5. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar 

perusahaan. 

6. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

7. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa 

berlakunya kontrak kerja. 

8. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar 

peraturan atau kebijakan perusahaan. 

 

5. Maintenance 

a. Fungsi 

Mendukung sebuah operasi eksplorasi didarat (onshore) untuk selalu 

memastikan kondisi peralatan aman sesuai dengan standar keselamatan 

dan siap untuk digunakan. 

b. Tugas, tanggung jawab & wewenang jabatan 



1. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan terhadap fungsi 

masing-masing peralatan dan meyakinkan sesuai dengan 

peruntukannya dan memastikan kesiapan alat tersebut setiap saat 

diperlukan. 

2. Menemukan kesalahan-kesalahan dan mendeteksi gejala kerusakan 

yang mungkin timbul dan memperbaikinya sebagai langkah 

pencegahan kerusakan yang lebih besar dan merugikan. 

3. Memodifikasi dan memperbaiki, mengganti sistem peralatan dengan 

terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak engineering berwenang. 

4. Berpartisipasi dalam penilaian dan pengamatan risiko sebagai bagian 

implementasi dari Integrated Safe System of Work (ISSOW). 

5. Mempersiapkan izin kerja dan peralatannya. 

6. Mempersiapkan gambar secara teknis setiap saat diperlukan. 

7. Membuat laporan pekerjaan harian dan menyimpan sebagai historis  

pekerjaan. 

 

6. Purchasing 

a. Fungsi  

Bertanggung jawab atas pemesanan barang ataupun kebutuhan perusahaan 

baik di yard maupun di lapangan. 

b. Tugas, tanggung jawab & wewenang 

1. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material 

yang dibutuhkan 

2. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material dan 

memastikan tanggal pengiriman material. 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai kelengkapan 

dokumen pendukung material sesuai dengan standar mutu yang 

berlaku. 



4. Berkoordinasi dengan bagian Warehouse dan Accounting & Financial 

mengenai jadwal dan jumlah material yang akan diorder. 

5. Membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang (inventory, 

material, dll) 

6. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara 

sistematis dan terkontrol (FIFO atau ERP/MRP) 

7. Melakukan pemilihan seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria 

perusahaan  

8. Bekerjasama dengan departemen-departemen terkait untuk 

memastikan kelancaran operasional perusahaan. 

9. Memastikan ketersediaan barang/material melalui control stock dll. 

 

7. Accounting dan Financial 

a. Fungsi  

 Bertanggungjawab untuk melakukan semua proses penerimaan dan 

pengeluaran uang, dan  mencatat dan melakukan ikhtisar serta pengelompokkan 

semua transaksi.  

b. Tugas, tanggung jawab & wewenang 

1. Menerima invoice dari supplier terkait pembelia kredit  

2. Menerima invoice dari Chevron terkait dengan penerimaan/pendapatan 

3. Melakukan pembayaran kepada supplier melalui bank Mandiri ke 

rekening supplier 

4. Melakukan penjurnalan terkait transaksi yang terjadi di perusahaan  

5. Membuat dan memeriksa laporan keuangan 

6. Menghitung PPN dan PPh badan dan atau perorangan 

 

 

 

 



 

 

2.5 Ruang lingkup PT. Besmindo Materi Sewatama 

2.5.1 Daftar Klien 

Berikut adalah daftar klien dari PT Besmindo Materi Sewatama adalah sebagai 

berikut: 

1. PT Chevron Pacific Indonesia  

2. Pertamina  

2.5.2 Jasa-jasa yang ditawarkan 

Berikut adalah jasa-jasa yang ditawarkan oleh PT. Besmindo Materi 

Sewatama:  

1. Drilling 

 

Gambar 2.2 Driling 
Sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

 



 

 

Drilling atau pengeboran adalah suatu proses pengerjaan pemotongan 

menggunakan mata bor (Twist Drill) untuk menghasilkan lubang yang bulat 

pada material logam maupun non logam yang masih pejal atau material yang 

sudah berlubang. 

2. Workover  

Workover adalah setiap pekerjaan yang dilakukan untuk mengganti, 

mengubah atau mengolah zona produktif pada reservoir untuk mencapai 

interval produksi yang cukup lama.  Mengubah zona produksi dapat dilakukan 

dengan cara re-komplesi ke zona lain, re-komplesi pada zona yang sama tetapi 

interval perforasi berbeda dan juha memperbaiki kegagalan penyemenan 

casing. 

3. Oilfield Equipment Sales & Rental 

PT Besmindo Materi Sewatama juga bergerak di bidang penyewaan peralatan 

yang akan digunakan di kawasan ladang minyak (pengeboran), yang mana 

peralatan yang biasanya disewakan sebagai berikut: 

a. Rig 

 

Gambar 2.3 Rig  
Sumnber: PT.Besmindo Materi Sewatama 

 

 



 

Rig adalah sekumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan 

pengeboran (resevoir) bawah tanah untuk mendapatkan minyak bumi, 

gas maupun mineral-mineral bawah tanah lainnya. PT Besmindo 

Materi Sewatama memiliki 13 Rig yang tersebar di beberapa wilayah, 

yang mana Rig tersebut tersebar di wilayah Duri, Petapahan, Aceh dan 

Bunyu.  Jenis Rig yang dimiliki oleh PT Besmindo Materi Sewatama 

adalah Onshore Rig yaitu Rig yang umumnya dioperasikan untuk 

didaerah daratan.  Untuk mobilisasi jenis Rig ini maka digunakan alat 

angkut jenis trailler.  Penggunaan dari Rig (skala kecil) yakni untuk 

Well Service Maintenance dan Work Over. Sedangkan untuk skala 

yang lebih besar umumnya digunakan untuk operasional vertical 

drilling. 

Fungsi dari Rig ini ada 2 macam , yaitu: 

 Drilling Rig 

Fungsi dari Rig ini adalah untuk melakukan pembuatan sumur baru, 

memperdalam sumur lama, serta untuk membuat percabangan 

sumur 

 Work Over Rig 

Fungsi dari Rig ini adalah untuk melakukan perawatan, perbaikan, 

atau digunakan untuk menutup sumur. 

Berikut adalah lokasi penyebaran Rig PT Besmindo Materi Sewatama: 

 Duri (Riau) 

o BMS #03A 

o BMS #05 

o BMS #06 

o BMS #07 

o BMS #09 



o BMS #10 

o BMS #11 

o BMS #16 

 Petapahan (Riau) 

o BMS #02 

o BMS #03 

o BMS #08 

 Aceh  

o BMS #15 

 Bunyu (Kalimantan Utara) 

o Rig Bunyu APS / BMS #15 

 

b. Casing 

Casing adalah pipa yang dimasukkan kedalam sumur bor dimana 

casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam 

pekerjaan pemboran (drilling) maupun dalam pekerjaan penyelesaian 

sumur (completion).  Casing merupakan komponen yang cukup mahal 

dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran karena biasanya 

biaya untuk casing berkisar antara 25% sampai dengan 30% dari 

keseluruhan biaya pemboran suatu sumur. 

 

c. BOP (Blow Out Preventer) 

BOP (Blow Out Preventer) sebuah alat yang digunakan untuk 

menangani semburan air  dan gas dari dalam sumur yang di bor.  

 

 

 

 

 



 

2.6 Struktur Organisasi Warehouse 

A. Struktur Organisasi Warehouse 

General Manager

Operation Manager

Warehouse Materialman 

I

Warehouse Coordinator

Warehouse Supervisor

Warehouse Materialman 

III

Warehouse Materialman 

II

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Warehouse 
Sumber:PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

2.7  Uraian Tugas Serta Fungsi Bagian 

1. General Manager 

Adapun wewenang dari general manager ialah: 

a. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitasyang dilaksanakan dalam 

perusahaan. 



c. Membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan 

kebijakan perusahaan. 

d. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien 

e. Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi antara 

pimpinan dan staf 

f. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan 

oleh bawahan secara jelas. 

 

2. Warehoue Supervisor 

a. Bertanggung jawab berjalannya system pergudangan dengan benar.  

b. Mengambil suatu keputusan yang sifatnya emergency sehubungan dengan 

kebutuhan barang yang yang dapat mengakibatka Rig Stop Operasi. 

c. Bertanggung jawab dalam membuat claim atas material tidak cocok /sesuai 

dengan spesipikasi material yang disorder maupun yang mengalami kerusakan 

saat pengiriman. 

d. bertanggung jawab dalam hal kekurangan spare parts atas di lakukannya stock 

opname di warehouse sesuai dengan kebutuhan management. 

e. Melakukan inventroy control dengan tim yang ada di warehouse untuk 

mengantisipasi keberadaan barang di warehouse. 

f. Mangadakan analisa untuk spare parts yang critical shut down. 

g. Mengevaluasi minimal and maximum stock di warehouse dalam rangka 

menunjang rig operasi di duri. 

h. Bekerja sama dengan tim operasi dalam projec yearly maintanance yang 

berhubungan dengan kebutuhan spare part. 

i. Memberi laporan ke atasan yang berhubungan dengan kegitan di warehouse. 

j. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety 

meeting,training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan  

dan pemberi jasa. 



k. Berhak dan berkewajiban untuk melakukan BBS, SWA/SSWA apabila 

menemui keadaan dan sikap kerja yang tidak memenuhi standard keselamatan 

dan kemungkinan berefek negative terhadap lingkungan. 

 

3. Warehouse Coordinator 

a. Bertanggung jawab berjalannya system pergudangan dengan benar.  

b. Mengambil suatu keputusan yang sifatnya emergency sehubungan dengan 

kebutuhan barang yang pada saat tertentu Warehouse Supervisor, tidak ada di 

tempat. 

c. Bertanggungjawab dalam membuat claim atas material tidak cocok atau sesuai 

dengan spesipikasi material yang disorder maupun yang mengalami kerusakan 

saat pengiriman. 

d. bertanggung jawab dalam hal kekurangan spre part atas di lakukannya stock 

opname di warehouse sesuai dengan kebutuhan management. 

e. Melakukan inventroy control dengan tim yang ada di warehouse untuk 

mengantisipasi keberadaan barang di warehouse. 

f. Mangadakan analisa untuk sprare parts yang critical shut down. 

g. Mengevaluasi minimal and maximum stock di warehouse dalam rangka 

menunjang rig operasi di duri. 

h. Bekerja sama dengan tim operasi dalam projec yearly maintanance yang 

berhubungan dengan kebutuhan spare part. 

i. Memberi laporan ke atasan yang berhubungan dengan kegitan di warehouse. 

j. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety meeting, 

training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

pemberi jasa. 

k. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety meeting, 

training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

pemberi jasa. 



l. Berhak dan berkewajiban untuk melakukan BBS, SWA/SSWA apabila 

menemui keadaan dan sikap kerja yang tidak memenuhi standard keselamatan 

dan kemungkinan berefek negative terhadap lingkungan. 

 

4. Warehouse Materialman I 

a. Bertanggung jawab dalam penerimaan barang  

b. Bertanggung jawab terhadap permintaan barang dari lapangan 

c. Melaksanakan inventory secara continue 

d. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety meeting, 

training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

pemberi jasa. 

e. Berhak dan berkewajiban untuk melakukan BBS, SWA/SSWA apabila 

menemui keadaan dan sikap kerja yang tidakmemenuhi standard keselamatan 

dan kemungkinan berefek negative terhadap lingkungan. 

 

5. Warehouse Materialman II 

a. Bertanggung jawab dalam penerimaan barang  

b. Bertanggung jawab terhadap permintaan barang dari lapangan 

c. Melaksanakan inventory secara continue 

d. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety meeting, 

training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

pemberi jasa. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Warehouse Materialman III 

a. Bertanggung jawab dalam penerimaan barang  

b. Bertanggung jawab terhadap permintaan barang dari lapangan 

c. Pembuatan RO (request order)  

d. Penginputan barang masuk dan keluar 

e. Melaksanakan inventory secara continue 

f. Bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan safety meeting, 

training atau program keselamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

pemberi jasa. 

 

  



BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP) 

 

 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan Selama Kerja Praktek 

Pelaksaan kegiatan KP di PT. Besmindo Materi Sewatama (BMS) dimulai 

pada 1 Maret 2021.  Dihari pertama penulis diperkenalkan kepada seluruh staf yang 

ada di bagian Accounting. Disebabkan karena bagian Accounting tidak terlalu 

membutuhkan banyak tenaga kerja, maka penulis ditempatkan ke bagian Warehouse 

(Logistik/Gudang).  

Pada PT Besmindo Materi Sewatama (BMS), bagian Warehouse adalah 

bagian yang bertugas untuk mengawasi pergerakan barang masuk, barang keluar, 

termasuk sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh User(Pengguna barang).  

Dalam pengawasannya bagian Warehouse menggunakan sebuah sistem yaitu dengan 

sebutan EBD+ ERP-Warehouseyang berfungsi untuk lebih mempermudah dalam 

pengawasan setiap pergerakan barang di bagian Warehouse tersebut.  

Pada bagian Warehouse penulis diberikan beberapa tugas yang berkaitan 

dengan transaksi yang terjadi pada bagian Warehouse yakninya meliputi: 

i. Pengambilan berbagai jenis barang yang diminta oleh User melalui form 

Permintaan Barang (PB) 

ii. Melakukan Pengisian Bahan Bakar Solar 

iii. Melakukan Arsip pada dokumen-dokumen yaitu dokumen Permintaan Barang 

(PB), Pengeluaran Barang (OUT), Penerimaan Barang (IN/Received), Request 

Order (RO) serta dokumen Surat Jalan Barang (SJB). 

iv. Melakukan Stock Opname terhadap persediaan barang yang tersedia di 

gudang  

v. Memberikan label/code pada barang yang tesedia di gudang 

 

 



3.2 Agenda Kegiatan Kerja Praktek 

Laporan pekerjaan (kegiatan) yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan 

Kerja Praktek  pada PT. Besmindo Materi Sewatama terhitung tanggal 02 Maret 2021 

s/d 21 April  2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.1  Laporan Kegiatan Kerja Praktek(KP) Minggu 1 (pertama) 

 Tanggal  01 Maret s/d 05 Maret 2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

Tempat 

Pelaksana

an 

1 
Selasa 

02 Maret 2021 

1. Perkenalan di Kantor 

2. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

3. Mengarsip PB 

Warehouse 

2 
Rabu 

03 Maret 2021 

 
1. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

2. Mengarsip PB 

Warehouse 

3 
Kamis 

04 Maret 2021 

 

1. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

2. Mengarsip PB 

Warehouse  

4 
Jumat 

05 Maret 2021 

1. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

2. Mengarsip PB 
Warehouse 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 3.2  Laporan Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu 2 (kedua) 

Tanggal 08 Maret s/d 14 Maret 2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

Tempat 

Pelaksana

an 

1 
Senin 

08 Maret 2021 

1. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

2. Mengarsip PB 
Warehouse 

2 
Selasa 

09 Maret 2021 

1. Mengarsip Surat Permintaan Barang 

2. Melakukan Permintaan Barang 
Warehouse 

3 
Rabu 

10 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

2. Melakukan Permintaan Barang (PB) 
Warehouse 

4 
Kamis 

11 Maret 2021 
Isra mi’raj (LIBUR) Warehouse 



Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 3.3  Laporan Kegiatan Kerja Praktek (KP) Minggu 3 (ketiga) 

Tanggal 14 Maret s/d 20 Maret 2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksaan 

1 
Senin 

15 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

2. Memberi label dapa barang 

3. Melakukan permintaan barang 

4. Mengarsip surap PB 

Warehouse 

2 
Selasa 

16 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

2. Memberi label pada barang 

3. Melakukan permintaan barang 

4. Mengarsip surat PB 

Warehouse 

3 
Rabu 

17 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 
2. Menyusun barang 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

4 
Kamis 

18 Maret 2021 

1. Membantu memuat ulang bahan bakar 

solar 

2. Melakukan Permintaan Barang 

3. Menyusun barang 

4. Mengarsip surat permintaan barang 

Warehouse 

5 
Jumat 

19 Maret 2021 

1. Mengelompokkan barang sesuai 

dengan namanya  
Warehouse 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 3.4  Laporan KegiatanKerja Praktek (KP) Minggu 4 (keempat) 

Tanggal 22 Maret s/d 26 Maret 2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 
Senin 

22 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

2. Melakukan permintaan barang 

3. Mengelompok dan menyusun barang 

Warehouse 

2 
Selasa 

23 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

2. Melakukan permintaan barang 

3. Mengelompokkan dan menyusun 

barang 

Warehouse 

3 
Rabu 

24 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

2. Mengikuti membantu memuat bahan 

bakar solar 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

5 
Jumat 

12 Maret 2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

2. Mengikuti membantu memuat ulang 

bahan bakar solar 

3. Melakukan Permintaan Barang (PB) 

Warehouse 



4 
Kamis 

25 Maret 2021 

1. Mengikuti membantu memuat bahan 

bakar solar 

2. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

5 
Jumat 

26 Maret 2021 

1. Gotong royong membersihkan 

warehouse 

2. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 3.5 Laporan KegiatanKerja Praktek (KP) Minggu 6 (keenam) 

Tanggal 05 April  s/d 09 April  2021 
 

No Hari/Tanggal Kegiatan 
Tempat 

Pelaksanaan 

1 
Senin 

05 April 2021 

1. Mengikuti membantu memuat bahan 

bakar solar 
2. Memberi label kepada barang 

Warehouse 

2 
Selasa 

06 April 2021 

1. Memberi label kepada barang 

2. Melakukan permintaan barang 
Warehouse 

3 
Rabu 

07 April  2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

2. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

4 
Kamis 

08 April  2021 

1. Melakukan permintaan barang 

2. Melakukan pengisian bahan bakar 
solar 

Warehouse 

5 
Jumat 

09 April  2021 
LIBUR (SAKIT) Warehouse 

Sumber: Data Olahan 2021 

  



Tabel 3.6  Laporan KegiatanKerja Praktek (KP) Minggu 7 (ketujuh) 

Tanggal 12 April  s/d 16 April  2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

Tempat 

Pelaksanaa

n 

1 
Senin 

12 April  2021 

1.  Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

2. Memeberi label kepada barang 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

2 
Selasa 

13 April  2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 
2. Memberi label kepada barang 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

3 
Rabu 

14 April  2021 

1. Mengikuti membantu pembongkaran 

bahan bakar solar 

2. Melakukan pengisian bahan bakar 

solar 

3. Melakukan permintaan barang 
4. Memberi label kepada barang 

Warehouse 

4 
Kamis 

15 April  2021 

1. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

2. Melakukan permintaan barang 

3. Memberi label kepada barang 
Warehouse 

5 
Jumat 

16 April  2021 

1. Memberi label kepada barang 

2. Menghitung barang  

3. Melakukan permintaan barang 
Warehouse 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

Tabel 3.7  Laporan KegiatanKerja Praktek (KP) Minggu 8 (kedelapan) 

Tanggal 12 April  s/d  15 April  2021 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

Tempat 

Pelaksana

an 

1 
Senin 

19 April  2021 
LIBUR ( IZIN ) Warehouse 

2 
Selasa 

20 April  2021 

1. Melakukan permintan barang  

2. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

3. Memberi label kepada barang 
Warehouse 

3 
Rabu 

21 April  2021 

1. Membantu mengikuti pembongkaran 

bahan bakar solar 

2. Melakukan pengisian bahan bakar solar 

3. Melakukan permintaan barang 

Warehouse 

 

 



3.2.1 Uraian Kegiatan Selama Melaksanakan Kerja Praktik 

1. Pengambilan Berbagai Jenis Barang Yang Diminta Oleh User Melalui Form 

Permintaan Barang (PB) 

Dalam pengambilan di warehouse/logistik user sebagai peminta barang harus 

membawa form PB (Permintaan Barang)dimana di dalam form permintaan 

barang ini berisi spesifikasi barang yang diminta, nomor dokumen, fungsi, dan 

tujuan barang yang diminta. Dimana sebelum user meminta barang ke logistik 

user harus terlebih dahulu membawa barang lama/bekas terlebih 

dahulu.Kemudian PB (Permintaan Barang) diberikan kepada supervisor 

warehouse Jika barang yang diminta tersedia di gudang maka supervisor di 

warehouseakan memberikan persetujuan dan meminta materialman untuk 

menyiapkan barang dan proses serah terimanya. Kemudian warehouse 

memasukkan/menginput data barang yang diminta ke dalam sistem 

terkomputerisasi untuk di proses ke dalam lampiran pengeluaran barang (OUT). 

Jika barang yang diminta oleh user tidak tersedia maka divisi warehouse akan 

menerbitakan Request Order (RO) ke divisi Purchasing untuk melakukan 

pembelian barang yang tidak tersedia tersebut.  

2.  Mengisi Bahan Bakar Solar 

Mengisi bahan bakar solar adalah kegiatan wajib yang dilakukan setiap pagi 

demi beroperasinya mobil-mobil PT. Besmindo Materi Sewatama berangkat 

kelokasi sesuai tugasnya masing-masing. Pada setiap pagi mobil-mobil sudah 

mengantri untuk mengisi bahan bakar untuk mereka berangkat kelokasi 

tujuannya masing-masing, proses pengisian bahan bakar solar ini biasanya dari 

jam 08.00-10.00 pagi. Saya bertugas mengisi bahan bakar mobil dan juga 

menunggu sampai tidak ada lagi mobil yang ingin disi solarnya, jika sudah 

selesai saya langsung pergi ke bagian gudang untuk melakukan pekerjaan yang 

lain 



3. Melakukan Arsip Pada Dokumen-dokumen Yaitu Dokumen Permintaan Barang 

(PB), Pengeluaran Barang (OUT), Penerimaan Barang (IN/Received), Request 

Order (RO) Serta Dokumen Surat Jalan Barang (SJB). 

Arsip adalah suatu catatan dalam bentuk record yang di tulis, dicetak, atau 

diketik  dalam bentuk huruf, angka, dan gambar yang memiliki makna dan 

tujuan tertentu. Adapun Tujuan dari pengarsipan ini adalah sebagai berikut : 

a. untuk menjaga agar arsip tetap terpelihara 

b. mudah ditemukan dengan cepat saat diperlukan 

c. menghemat tempat penyimpanan 

d. dan menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga.  

 

a. Dalam warehouse lampiran PB (Permintaan Barang) 

diarsipkanberdasarkan departemen masing-masing kemudian setelah 

berdasarkan department masing-masing di urutkan berdasarkan nomor 

dokumen dari lampiran PB (Permintaan Barang) serta tahunnya. 

Setelah itu dimasukkan ke dalam folder departemennya masing-

masing.  

 

 
Gambar 3.1 Dokumen-dokumen Permintaan Barang (PB) 

sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

 



b. Arsip Pengeluaran Barang (OUT) 

Kemudian untuk arsip lampiran Pengeluaran Barang (OUT) lampiran 

berwarna putih (asli) dan merah jambu (pink) beserta form PB 

(Permintaan Barang) dimasukkan ke dalam arsip folderPengeluaran 

Barang (OUT)sedangkan lampiran yang berwarna kuning dan copy 

dari form PB (Permintaan Barang) dimasukkan ke dalam arsip folder 

TKDN.  

 

 

Gambar 3.2 Dokumen-dokumen Pengeluaran Barang (OUT) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

c. Arsip Penerimaan Barang (IN/Received)  

Untuk lampiran Penerimaan Barang (IN/Received) lampiran berwarna 

putih (asli) yang sudah di setujui oleh materialman dan supervisor 

warehaouse diberikan langsung kepada divisi accounting dan 

kemudian di catat langsung ke dalam buku catatan IN oleh divisi 

warehouse.Kemudian lampiran berwarna kuning dan merah jambu 

(pink) di arsipkan ke dalam folder IN yang di urutkan berdasarkan 

nomor dokumennya.  

d. Surat Jalan Barang (SJB) 

 barang dari divisi warehouse yang diberikan kepada lokasi atau rig. 

Dalam pengarsipannya SJB (Surat Jalan Barang) ini di arsipkan 

berdasarkan nomor dokumen yang telah diurutkan dan dimasukan ke 



dalam folder masing-masing yaitu folder SJB (Surat Jalan Barang) IN 

dan SJB (Surat Jalan Barang) OUT. 

 

Gambar 3.3 Dokumen Surat Jalan Barang (SJB) 

sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 
 

4. Melakukan Stock Opname Terhadap Persediaan Barang Yang Tersedia Di 

Gudang  

Pada PT. Besmindo Materi Sewatama  Stock Opname dilakukan sekali 6 bulan.  

Dalam hal ini penulis diberi kesempatan untuk melakukan Stock Opname pada 

persedian yang ada di gudang.  Proses Stock Opname dilakukan dengan cara 

membandingkan jumlah barang yang ada digudang dengan barang yang ada pada 

sistem komputer apakah Stock barang sudah sesuai dengan Stock yang ada digudang 

dengan Stock barang yang ada disistem. Jika terjadi ketidaksesuaian antara Stock 

barang yang ada digudang dengan Stock barang yang ada disistem, maka akan 

dilakukan penelurusan lebih lanjut, yang menjadi objek telusurannya adalah PB yang 

diterima dengan input transaksi PB sebelumnya. 

 



 

Gambar 3.4 Tampilan Bentuk Gudang Di Bagian Warehouse 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

5. Memberikan Label/Code Pada Barang Yang Tersedia Di Gudang 

Label adalah keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai 

sumber informasi produk umumnya berisi informasi nama atau kode barang, 

tanggal dan keterangan barang. PT Besmindo Materi Sewatama dalam 

warehouse/logistiknya masih sederhana dalam melakukan pemberian label/code 

barang dalam gudangnya. pemberian label/code bukan menggunakan barcode 

atau inframerah tetapi masih bersifat sederhana dengan mencetak (print)  

label/code barang ke kertas label kemudian menelpelkannya ke barang-barang 

yang baru masuk ataupun barang yang belum memiliki code pada tiap masing-

masing barang.  

 

Gambar 3.5 Tampilan Bentuk Material yang Telah Diberi Label/Code 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 



 

3.3    Target yang Diharapkan Selama Kerja Praktek 

 Target yang Diharapkan saat Melakukan Kerja Praktek di Dept. Human 

Resource & Development (HRD) pada PT. Besmindo Materi Sewatama adalah 

Sebagai Berikut: 

1. Menyediakan Barang Yang Telah Diminta User 

Target yang diharapkan dalam melakukan pengambilan barang adalah mampu 

memberikan barang yang sudah di minta dan tertulis dalam surat Permintaan 

Barang (PB). 

2. Mengisi Bahan Bakar Solar 

Target yang diharapkan dalam mengisi bahan bakar solar adalah mampu 

mengoperasikan alat pengisi bahan bakar sesuai dengan prosedur penggunaan 

alat dan instruksi yang dijalankan.  

3. Mengarsip Surat Pada Dokumen Dokumen  

Target yang diharapkan dalam mengarsip dokumen perusahaan adalah agar 

berkas tersebut lebih tersusun dan mudah ditemukan apabila diperlukan. Dan 

sebagai informasi dalam bentuk dokumen disimpan dengan aman dalam jangka 

waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum. 

4. Melakukan Stock Opname Terhadap Persediaan Barang 

Target yang diharapkan dalam melakukan Stock Opname adalah 

membandingkan jumlah barang yang ada digudang dengan barang yang ada 

pada sistem komputer apakah Stock barang sudah sesuai dengan Stock yang ada 

digudang dengan Stock barang yang ada disistem. 

5. Memberi Label/Code Pada Barang 

Target yang diharapkan dalam memberi Label/Code pada barang adalah untuk 

memudahkan ketika mencari barang yang sudah diberi kode. Agar menghemat 

waktu ketika mencari barang yang ingin dicari. 

 



 

3.4 Perangkat Lunak dan Keras yang Digunakan  

 Dalam menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan agar hasil pekerjaan 

sesuai dengan yang diharapkan seperti mengetahui cara penggunaan peralatan 

peralatan kantor dan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Adapun perangkat 

keras dan perangkat lunak yang digunakan selama melaksanakan kegiatan Kerja 

Praktek (KP) di PT Besmindo Materi Sewatama adalah sebagai berikut:  

3.4.1 Perangkat Lunak (Software)  

 Adapun perangkat lunak yang digunakan selama melaksanakan pekerjaan Kerja 

Praktek pada PT. Besmindo Materi Sewatama ialah sebagai berikut:  

1. Microsoft Excel  

 Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara 

otomatis meliputi perhitungan dasar, pembuatan grafik dan manajemen data. 

Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan 

administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. 

 

Gambar 3.6 Microsoft Excel 
Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

 

 



 

 

2. Microsoft Word  

 Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian 

dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah 

kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. 

z  

Gambar 3.7 Microsoft Word 
Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

3.4.2 Perangkat Keras (Hardware)  

 Perangkat Keras yang digunakan selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di 

PT. Besmindo Materi Sewatama adalah sebagai berikut :  

1. Komputer  

Komputer merupakan sebuah alat elektronik yang didalamnya terdapat 

berbaagai software dan tempat untuk menyimpan file-file penting yang bertujuan 

menunjang kegiatan yang ada di perusahaan. Umumnya digunakan untuk 

memasukkan data dan mengetik data-data yang dibutuhkan. 



 

Gambar 3.8 komputer 
Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

3.5 Peralatan yang Digunakan  

 Peralatan yang sering digunakan selama kerja Praktek adalah :  

   1. Komputer 

 Komputer adalah alat untuk mengolah data menurut prosedur yang telah   

dirumuskan. 

 
           Gambar 3.9 komputer  
        Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pelubang Kertas (Perforator) 

Digunakan untuk melubangkan kertas dokumen yang ingin di susun ke dalam 

Map Ordner. 

 
Gambar 3.10 Pelubang Kertas (Perforator) 

Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

3. Klip kertas (Stapler)  

Digunakan untuk menggunakan adalah alat untuk menyatukan 

sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf "U" yang terlipat 

di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. 

  
Gambar 3.11 Klip  Kertas (Stapler) 

Sumber: PT Besmindo Materi Sewatama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Staples


3.6 Perlengkapan yang Digunakan 

 Perlengkapan yang digunakan adalah : 

1. Map ordner 

Map ordner di Bagian gudang digunakan untuk menyimpan file agar lebih 

tersususn dan mudah ditemukan pada saat diperlukan.  

 

Gambar 3.12 Map ordner 
Sumber: PT WahanaKarsa Swandiri 

2.   Penjepit Binder (Binder clips) 

Penjepit binder digunakan untuk menyatukan berkas-berkas dokumen HRD 

agar lebih rapi dan mudah disusun seperti berkas BPJS karyawan. 

 

Gambar 3.13 Penjepit Binder (Binder Clips) 
Sumber: PT WahanaKarsa Swandiri 

 



3. Staples adalah sebuah pengencang dua arah, biasanya terbuat dari metal dan 

berbentuk seperti U yang digunakan untuk menyatukan dua atau beberapa 

material.   

 

Gambar 3.14 Staples 
Sumber: PT WahanaKarsa Swandiri 

 

3.7 Dokumen-Dokumen yang Dihasilkan 

Dokumen-dokumen yang dihasilkan ketika melaksanakan Kerja Praktek di 

Dept. Human Resource Development (HRD) di PT. Besmindo Materi Sewatama 

adalah Sebagai Berikut: 

a. Form Permintaan Barang (PB)  

Yaitu form yang digunakan oleh user untuk meminta barang kepada 

bagian Warehouse. Form PB terdiri dari 5 rangkap dengan warna putih, 

kuning, merah jambu, putih copy dan warna biru.  Form PB di otorisasi 

oleh pihak Warehouse, user, manager dan diperiksa oleh kepala 

fungsi/pimpinan Rig serta disetujui oleh pimpinan penanggung jawab 

barang. 



 

Gambar 3.15  Form Permintaan Barang (PB) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

b. Form Surat Jalan Barang (SJB) 

Form SJB adalah form yang digunakan ketika ada barang yang akan 

dikirim ke lokasi atau dikirimkan antar gudang. Form SJB ini berisikan 

tentang jenis barang, jumlah barang, serta berisikan alamat sipengirim 

dan kepada siapa barang tersebut akan dikirim. Sementara untuk otorisasi 

di ketahui oleh sipengirim, Security, penerima dan juga diketahui oleh 

pimpinan/ manager. 

 

Gambar 3.16 Form Surat Jalan Barang (SJB) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

c. Received/IN (Penerimaan Barang) 

Yaitu dokumen yang dijadikan bukti atas penerimaan barang dari supplier 

kepada bagian Warehouse.Received/INterdiri dari 3 rangkap yaitu warna 



putih, kuning, dan warna merah jambu. Otorisasi atas received/IN 

dilakukan oleh materialman Warehouse. dan supervisor Warehouse. 

 

 

Gambar 3.17 Dokumen Penerimaan Barang (IN/Received) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

d. Request Order (RO) 

Request Order (RO) adalah dokumen yang muncul ketika bagian gudang 

melakukan order barang. RO juga bisa dikatakan sebagai bukti bahwa 

bagian gudang melakukan pemesanan barang ke bagian pembelian/ 

Purchasing.  RO terdiri dari 3 rangkap yaitu lembar pertama berwarna 

putih, lembar kedua berwarna merah jambu, dan lembaran ketiga 

berwarna kuning.  Otorisasi atas dokumen RO dilakukan oleh Supervisor 

warehouse, Materialman Warehouse, dan Manager. 

 

Gambar 1.18 Dokumen Request order (RO) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 



 

 

e. Out (Pengeluaran Barang) 

Out/pengeluaran barang adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti 

bahwa adanya barang keluar dari bagian Warehouse.  Dokumen ini terdiri 

dari 3 rangkap sama halnya dengan dokumen Received, Request Order 

yaitu warna putih, merah jambu, dan kuning.  Dalam otorisasi atas 

dokumen ini dilakukan oleh Supervisor warehouse, Materialman 

Warehouse, dan Manager. 

 

 

Gambar 3.19 Dokumen Pengeluaran Barang (OUT) 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

f. Formulir Identifikasi Penerimaan Barang Masuk  

Yaitu formulir yang berisikan tentang kondisi barang saat diterima 

oleh bagian Warehouse dari tangan Supplier.  Formulir ini juga 

mencantumkan No.PO (Purchase Order) serta No. DO (Delivery 

Order).  Pada formulir ini yang melakukan otorisasi adalah 

materialman dan supervisor Warehouse. 



 

Gambar 3.20 Formulir Identifikasi Barang Masuk 
sumber: PT. Besmindo Materi Sewatama 

 

3.8 Kendala dan Solusi yang Dihadapi Dalam Kerja Praktek 

3.7.1 Kendala-Kendala yang dihadapi selama Kerja Praktek  

1. Listrik yang sering mati sehingga tertunda untuk menggandakan dokumen dan 

pekerjaan menjadi tertunda. 

2. Terjadinya kerusakan pada mesin printer yang ada di bagian warehouse 

sehingga menghambat pekerjaan. 

3.7.2  Solusi  

1. Untuk  menghadapi kendala yang terjadi ketika listrik mati adalah menunggu 

sampai listrik hidup kembali dan memanggil teknisi untuk perbaikan, sambil 

menunggu listrik hidup kita bisa melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan 

dengan listrik. 

2. Untuk menghadapi kendala yang terjadi ketika mesin printer yang ada di bagian 

warehouse rusak kita bisa ngeprint sementara di bagian T.I. 

 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan  

Dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek pada PT. Besmindo Materi 

Sewatama di bagian Dept. Human Resource & Warehouse, penulis mendapatkan 

banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika 

melaksanakan Kerja Praktek. Berikut kesimpulan dari pekerjaan yang dilakukan 

selama Kerja Praktek: 

vi. Spesifikasi Kerja Praktek yang dilakukan penulis di bagian Dept. Human 

Resource & Warehouse, antara lain: Pegambilan berbagai jenis barang yang 

diminta oleh user melalui forum Permintaan Barang (PB), Melakukan 

pengisian bahan bakar solar, Melakukan Arsip pada dokumen-dokumen yaitu 

dokumen Permintaan Barang (PB), Pengeluaran Barang (OUT), Penerimaan 

Barang (IN/Received), Request Order (RO) serta dokumen Surat Jalan Barang 

(SJB),Melakukan Stock Opname terhadap persediaan barang yang tersedia di 

gudang, Memberikan label/code pada barang yang tesedia di gudang. 

vii. Target yang diharapkan selama Kerja Praktek Dept. Human Resource & 

Warehouse adalah mampu mengoperasikan alat sesuai dengan prosedur, penulis 

dapat prosedur penggunaan, Menyediakan barang yang telah diminta oleh user, 

Mengisi bahan bakar solar, Mengarsip surat pada dokumen-dokumen, 

Melakukan stock opname terhadap persediaan barang, dan memberi label/code 

pada barang. 



viii. Perangkat lunak yang digunakan selama Kerja Praktek adalah Microsoft Word,  

dan Microsoft Excel . Sedangkan perangkat keras yang digunakan adalah 

komputer. 

ix. Peralatan yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek di 

Warehouse adalah, mesin cetak (printer), pelubang kertas (perforator), mesin 

pengganda (photocopy),  bantex, penjepit binder (binder clips). 

x. Dokumen-dokumen yang dihasilkan selama Kerja Praktek di Dept. Human 

Resource & Warehouse adalah  hasil penggandaan dokumen dan mengarsip 

dokumen perusahaan. 

xi. Kendala yang dihadapi selama kerja praktek adalah listrik yang sering mati 

sehingga tertunda untuk menggandakan dokumen dan pekerjaan menjadi 

terhambat pekerjaan yang ingin dilakukan, terjadinya kerusakan pada mesin 

printer yang ada di Dept. HRD sehingga menghambat pekerjaan. 

xii. Solusi dari kendala yang dihadapi selama kerja Praktek dalam menggandakan 

dokumen adalah menunggu sampai listrik hidup  kembali dan memanggil 

teknisi untuk perbaikan, solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam 

mencetak dokumen adalah melakukan pencetakan dokumen ke bagian umum. 

 

4.2 Saran  

 Sebaiknya perusahaan harus menempati pelajar magang yang sesuai dengan 

jurusannya, agar bisa mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari. Bila tidak saya 

rasa sebagai penulis yang sudah melaluinya sangat terasa ilmu yang dipelajari tidak 

terpakai. 

 

  



Lampiran 1 Absensi

 

 

 

 

 

 



\ 

 

 

Lampiran 2 Surat Balasan dari Instansi Tempat Kerja Praktik 

 

  

Lampiran 3 Daftar Nilai 



  



 

 

 

Lampiran 4 Surat Keterangan Kerja Praktik 
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