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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah  

melimpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun laporan  ini 

dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan ini akan membahas mengenai 

Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di PT Sarana Agro Nusantara (PT SAN). 

Tujuan saya membuat  laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP).  

Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa 

bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan 

hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan laporan 

ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya. 

2. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Studi D-III Teknik 

Informatika. 

3. Bapak Pery Lasa Djajarantun selaku Staf Tata Uasah di PT Sarana Agro 

Nusantara. 

4. Bapak Desi Amirullah, M.T selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 

5. Bapak Eko Prayitno, M.Kom selaku Koordiantor Pelaksanaan Kerja Praktek.  

6. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktek di PT 

Sarana Agro Nusantara. 

7. Seluruh anggota staff dan karyawan PT Sarana Agro Nusantara. 

8. Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi 

dan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-

baik mungkin. 

Saya merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di PT Sarana 

Agro Nusantara, karena dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek ini saya 

mendapatkan begitu banyak pengalaman berharga yang dapat dijadikan pegangan 

yang sangat berguna dan membantu di masa yang akan datang terutama di dalam 

dunia kerja dengan lingkup yang lebih luas.  
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Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. 

Oleh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik 

yang dapat membangun. Kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk 

penyempurnaan laporan selanjutnya. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan 

saya dalam membuat laporan Kerja Praktek (KP) ini sangat saya harapkan dan 

sekian terima kasih. 

 

 

 

 

Bumai, 03 September 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat oleh mahasiswa selama kuliah 

perlu dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia nyata agar dapat merasakan 

dan mempelajari hal baru yang tidak didapat di perkuliahan. Maka dari itu, 

mahasiswa perlu mengikuti salah satu kegiatan akademik bernama Kerja Praktek 

(KP) sekurang-kurangnya 9 Minggu. 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman 

teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan . KP dapat 

menambah wacana, pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan 

persoalan - persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di 

bangku kuliah. PT Sarana Agro Nusantara merupakan tempat Kerja Praktek yang 

mana dilaksanakan mulai dari awal tanggal 05 Juli 2021 hingga akhir 03 September 

2021. 

PT Sarana Agro Nusantara adalah cabang dari PT Sarana Agro Nusantara yang 

berada di Dumai yang dimana berfungsi tempat pelayanan jasa penimbun minyak 

kelapa sawit, dan pemanaskan minyak kelapa sawit di dalam tangki timbun di unit 

Dumai menerima dari semua PT pengelohan minyak kelapa. 

1.2.Tujuan  

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori/konsep 

ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah dipelajari di bangku 

kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis 

sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 
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3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di suatu organisasi /perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program studi 

terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan   

pengetahuan   dan   attitude/perilaku   mahasiswa   dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa dan 

kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran 

bagi Politeknik Bengkalis (sesuai dengan program studi terkait). 

1.3.Manfaat  

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik Bengkalis yaitu : 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai 

dengan program studinya. 

4. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi atau      

perusahaan     terhadap     kemampuan     mahasiswa    yang mengikuti KP di 

dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan guna 

pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1.Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai atau disingkat dengan PT. SAN Unit 

Dumai adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 1985 

berdasarkan Akte Notaris Ny. Asmah Sarbaini, Sh, No. 2 Tanggal 02 Oktober 1985 

dengan nama PT. Instalasi Tangki Sawit Dumai kemudian berubah namanya 

menjadi PT. Sarana Sawitindo Utama Dumai disingkat PT.SSUD yang merupakan 

anak perusahaan PT. (Persero) Perebunan I-IIV (PTP I S/D VII) dan disahkan oleh 

Menteri Kehakiman pada Tanggal 17 Juli 1985.  

Dengan adanya perubahan kepemilian perusahaan ini bergabung ke PT. 

Delitama Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan akte penggabungan nomor 

09 Tanggal 11 September 2000 dan berubah nama menjadi PT. Sarana Agro 

Nusantara yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia(HAM) 

tertanggal 02 Januari 2001 dengan nomor C-18 HT.01.04 Tahun 2001 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

Kantor Pusat PT. Sarana Agro Nusantara terletak di Jalan Yos Sudarso No. 9 

LK. XX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, Medan. dan Memiliki 2 (dua) 

Kantor unit di Jalan Ujung Baru Medan Belawan dan di Jalan Datuk laksamana, 

yaitu PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai.  

Lokasi instalasi Belawan terletak di areal tanah seluas 35.785 M² dan instalasi 

Dumai terletak di areal tanah seluas 35.245 M. Keduanya memiliki sarana kantor, 

tangki timbun, gudang, timbangan, bengkel, ketel uap, ruangan instalasi pompa, 

ruang pembangkit tenaga listrik, laboratorium, saluran pemipaan dan lain-lain.  

Sebagai perusahaan jasa yang telah berdiri lebih dari 36 tahun dan telah 

memiliki reputasi yang cukup dikenal, perusahaan berkomitmen untuk selalu 

memberikan layanan jasa terbaik, efeketif dan efisien dengan tarif jasa yang 
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kompetitif serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

berpengalaman serta peralatan yang cukup memadai. 

2.2.Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Membentuk perusahaan bertaraf Internasional dalam bidang jasa dan 

menjadi perusahaan Instalasi Penimbunan Minyak Kelapa Sawit dan turunanya 

yang diakui secara International. 

2. Misi Perusahaan 

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat 

tercapai. Misi dari perusahaan PT. Sarana Agro Nusantara adalah: 

a. Memberikan layanan jasa penimbun terbaik untuk mencapai kepuasan 

pelanggan melalui konsistensi dalam mengendalikan kualitas produk 

milik pelanggan, sistem manajemen terpadu, laboratorium yang tepat 

memenuhi standar Nasional. 

b. Sumber daya manusia sebagai aset perusahaan dihargai dan diberikan 

pemahaman secara konsisten dan berkesinambungan. 

c. Perusahaan berupaya untuk selalu memenuhi kepentingan berbagai pihak 

(stakeholders). 

2.3.Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk menentukan alokasi, 

kategori, dan organisasi pekerjaan secara formal. Struktur organisasi 

menunjukkan aliran informasi dan tanggung jawab ditugaskan, dikoordinasikan, 

dan dikendalikan oleh masing-masing divisi. Ini adalah struktur organisasi PT. 

Sarana Agro Nusantara: 
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(Gambar:2.3.1 Struktur Organisasi) 

Mengacau pada struktur organisasi tersebut, maka tugas dan wewenang sesuai 

dengan jebatan, yaitu: 

1. Pemegang Saham 

Tugas dan wewenang pemegang saham adalah : 

a. Mengadakan pengawasan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 

termuat dalam anggaran dasar pada akte pendirian PT. Sarana Agro 

Nusantara. 

b. Menentukan kebijakan perusahaan secara garis besar demi tercapainya 

tujuan utama perusahaan pada saat diadakannya siding tahunan. 

c. Mempertimbangkan dan mengesahkan laporan keuangan yang 

disampaikan dalam laporan tahunan. 

2. Dewan  Komisaris 

Tugas dan wewenang Komisaris adalah : 
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a. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan 

perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. 

b. Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti 

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan serta berhak 

untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi. 

c. Memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota direksi 

apa bila anggota direksi bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

3. Direktur 

Tugas dan wewenang Direktur adalah : 

a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan 

senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan. 

b. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan, serta ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PTPN. 

c. Menetapkan langkah-langkah pokok dalam melaksanankan kebijaksaan 

perusahaan dibagian Keuangan atau Umum, Operasi, Teknik, dan 

Teknologi. 

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan golongan IA s/d IVD 

4. Staf Operasional  

Tugas dan wewenang Staf Operasional adalah : 

a. Membantu direksi didalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan kerja dibagian operasi/teknik (penerimaan, penimbunan 

pengapalan minyak sawit). 

b. Merencanakan dan mengkordinasikan pekerjaan dibagian operasi/teknik 

untuk mencapai produktivitas dan efisiensi seoptimal mungkin. 

c. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian operasi/teknik setiap 

tahunnya (untuk rencana pasokan penerimaan/pengapalan, pekerjaan 

pemeliharaan sipil, pekerjaan pemeliharaan teknik dan investasi). 

5. Kepala Bagian Keuangan 

Tugas dan wewenang Kepala Bagian Keuangan adalah : 
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a. Membantu direksi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan kerja dibagian keuangan yang meliputi pembukuan, 

pembiyaan, dan pengadaan barang. 

b. Mengawasi pembiayaan dibagiannya dan mempertanggung jawabannya 

kepada direksi. 

c. Meneliti, mengawasi, dan mengevaluasi laporan-laporan keuangan untuk 

mendapatkan gambaran tentang keuangan perusahaan. 

d. Membuat rencana kerja dan anggaran dibagian keuanggan dan 

merangkum semua rencana kerja dan anggaran-anggaran bagian didalam 

buku rencana kerja dan anggaran perusahaan. 

6. Kepala Bagian Satuan Pengawasaan Intern (SPI) 

Tugas dan wewenang Kepala Bagian Satuan Pengawasaan Intern adalah : 

a. Menyiapkan tata cara pemeriksaan satuan pengawas intern agar ifisiensi 

dan efektivitas dapat tercapai dalam rangka pengamanan harta kekayaan 

dan pengelolaan perusahaan. 

b. Melaksanaan pemeriksaan intern baik fisik, financial maupun manajemen 

terhadap seluruh unit kerja perusahaan berdasarkan norma pemeriksaan, 

pedoman pemeriksaan BUMN atas pelaksanaan RKAP, kebijakan dan 

peraturan yang berlaku di perusahaan. 

c. Menganalisis/mengevaluasi laporan keuangan (laporan posisi keuangan, 

laba/rugi dan pendukungnya) perusahaan sebelum diaudit oleh akuntan 

publik dan hasilnya disampaikan kepada direksi. 

d. Memelihara dan mengawasi investasi serta surat-surat dan dokumen-

dokumen bagian Satuan Pengawasaan Intern. 

7. Kepala Bagian Sekretariat 

Tugas dan wewenang Kepala Bagian Sekretariat adalah : 

a. Memimpin, mengatur serta mengawasi semua kegiatan bidang 

kepegawaian.  

b. Menyusun, merumuskan petunjuk, prosedur, program, dan pengarahaan 

lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijaksaan yang 

berhubungan dengan kepegawaian sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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c. Mengurus dsn menyelenggarakan rapat-rapat direksi serta menerbitkan 

notulen rapat, baik untuk kepentingan operasional maupun dokumentasi. 

d. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan latihan 

karyawan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan serta 

pengawasan penyerahaan dan penempatan karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan memelihara catatan tentang 

mereka. 

8. Kepala Unit 

Tugas dan wewenang Kepala Unit adalah : 

a. Mengkoordinir dan mengatur tugas perkerjaan serta mengarahkan semua 

perkerjaan yang berada di unit. 

b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Audit. 

c. Melaksanakan hubungan keordinasi ke kebun PTPN maupun Swasta, 

KPB dan pelayaran dalam rangka menerima, menimbun, mengapalkan 

(dry and liquid). 

9. Staf Tata Usaha 

Tugas dan wewenang Staf Tata Usaha adalah : 

a. Mengkoordinir laporan harian posisi kas dan Bank. 

b. Mengkoordinir penyusunan rencana pembayaran pada pihak III. 

c. Mengkoordinir pelaksaan pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang 

timbul. 

10. Staf Urusan Teknik 

Tugas dan wewenang Staf Urusan Teknik adalah : 

a. Membuat satu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan. 

b. Menjaga displin kerja secara berkala menilai prestasi kerja bawahannya. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberika oleh kepala unit. 

11. Staf Urusan Teknologi 

Tugas dan wewenang Staf Urusan Teknologi adalah : 

a. Membuat suatu kajian lapangan untuk mendapatkan data sebagai dasar 

perencanaan perbaikan dan perawatan peralatan. 
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b. Menyusun tenaga kerja anggaran tahunan urusan teknologi untuk 

disampaikan kepada Kepala Unit. 

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium dalam rangka 

pengawasan mutu yang diterima sampai denga tahap pengapalan. 

12. Staf Urusan Ekspedisi/Pegudangan 

Tugas dan wewenang Staf Urusan Ekspedisi/Pegudangan adalah : 

a. Mengawasi pemindahaan barang didalam pelabuhan dengan baik dan 

penuh tanggung jawab untuk menghindari kerusakan serta tetap menjaga 

mutu. 

b. Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan dokumen-dokumen 

penerimaan dan pengapalan. 

c. Memeriksa dan meneliti laporan-laporan mengenai kegiatan ekspor/impor 

dan muatan barang serta mengambil langkah-langkah perbaikan. 

2.4.Ruang Lingkup Perusahaan 

Pada saat ini kegiatan PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai adalah menerima, 

penimbangan, test laboratorium, penimbunan (tangki), memelihara, instansi, 

pemanasan CPO, sounding, pengapalan, dan kegiatan administrasi. Masing-masing 

kegiatan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

1. Menerima 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai menerima CPO dari perkebunan-

perkebunan yang dikirim dengan truk-truk CPO milik Pabrik Kelapa Sawit 

(PKS) maupun kontraktor pengangkutannya. Dengan demikian PT Saran Agro 

Nusantara Unit Dumai tidak menangani pengangkutannya. Untuk 

melayni/menerima CPO dari PKS-PKS maka PT. Sarana Agro Nusantara Unit 

Dumai membuka instansinya selama 24 jam yang terbagi 3 shift yaitu: 

- Shift I   : 07.30-17.00 

- Shift II   : 17.00-24.00 

- Shift III  : 24.00-07.30 
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2. Penimbangan 

Penimbangan dilakukan setelah pemeriksaan surat-surat administrasi, segel 

penutup kran, dan kelengkapan lainnya di pos penjagaan (SATPAM). Setelah 

pemeriksaan lengkap kemudian truk tangki CPO ditimbang untuk mengetahui 

volume/isi CPO yang dimuat dalam truk tangki tersebut. 

3. Test Laboratorium 

CPO yang diterima akan disimpan terlebih dahulu untuk dilakukan test 

laboratorium dengan mengambil sampel dari truk tangki. Tujuan tersebut adalah 

untuk diketahui kualitas yang perlu diketahui antara lain : kadar air, kotoran, 

keasaman, dll. 

4. Menimbun/Menyimpan 

Truk CPO yang sudah ditimbang dan menjalani test laboratorium kemudian 

dibongkar muatannya dengan cara penyedotan menggunakan mesin pompa 

sebanyak 3 buah dengan kapasitas masing-masing 22 kw. CPO yang disedot 

kemudian disalurkan ketangki timbun (TT). 

5. Memelihara Instalasi 

Sebagai perusahaan instalasi penimbunan PT. Sarana Agro Nusantara Unit 

Dumai memelihar dan menjaga dengan baik seluruh tangki timbun (TT) dan 

pipa penyaluran kedermaga muat. Pada saat ini PT. Saran Agro Nusantara Unit 

Dumai mempunyai 15 buat TT dan rencananya akan diperluas menjadi 24 TT. 

Pipa penyaluran CPO untuk pengapalan sebanyak 4 buah dengan diameter 8 

inchi dan panjang 4000 m. Untuk menghindari sambaran petir, tiap TT dipasang 

perlengkapan penangkal petir. 

6. Pemanasan CPO 

Agar tidak beku CPO sebelum dikapalkan dipanaskan sampai suhu 50
0
-55

0
 

C. Pemanasan dilakukan dengan uap panas melalui pipa (steam trap). Uap 

panas dihasilakn oleh 3 (tiga) buah boiler masing-masing dengan kapsitas 4 to 

dengan tekanan 36 Psi atau 10 kg/cm
2
. Pemanasan boiler menggunakan energy 

listrik dari PLN dengan kapasitas masing-masing 265 KVA dan 400 KVA. 

7. Pengukuran/Sounding  
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Untuk mengetahui volume Tangki Timbun sebelum dan sesudah pangapalan 

yang dilakukan pengukuran dengan sounding. Sounding juga dilakukan untuk 

mengetahui persedian CPO yang ada dalam Tangki Timbun baik pada akhir 

tahun maupun pada saat ingin mengetahu volume persediaan. 

8. Pengapalan CPO 

Pengapalan CPO baik untuk ekspor maupun antar pulau dilakukan atas 

perintah Kantor Pemasaran Bersama di Medan/Jakarta. Penyaluran CPO ke 

kapal dilakukan dengan tenaga pompa untuk panyaluran CPO ke kapal 

sebanyak 4 buah dengan kapasitas 55 kw/unit. 

9. Mengadministrasikan penerima, pengeluaran dan persediaan 

Sebagai perusahaan instalasi penimbunan CPO PT.Sarana Agro Nusantara 

Unit Dumai melakukan administrasi sebagai tahap CPO yang diterima, 

disimpan dan dikapalkan. Catatan administrasi ini dilaporkan ke kantor 

Pemasaran Barang di Medan/Jakarta maupun kepada PKS yang menimbun CPO 

nya ke PT.Sarana Agro Nusantara Unit Dumai. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1.Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan   

Pelaksanaan Kerja Praktek yang dimulai dari Tanggal 05 Juli 2021 s/d 03 

September 2021, dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumat. Membantu berbagai tugas-

tugas yang dikerjakan oleh staf-staf perusahaan yang mana tugas-tugas yang 

dikerjakan diuraikan sebagai berikut: 

1. Rekapitulasi pernerimaan dan pengeluaran barang. 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai Setiap hari merekap dokumen 

penerimaan barang ke map dokumen arsip yang dihitung setiap perbulan dan 

begitu juga dokumen pengeluaran barang. 

2. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran ATK (Alat Tulis Kantor). 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai setiap hari merkap dokumen 

penerimaan dan juga pengeluaran ATK (Alat Tulis Kantor) dimasukan kedalam 

kemap dokumen arsip ATK. 

3. Menginput pemakaian harian bahan bakar cangkang. 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai ini mengunakan Cangkang kelapa 

sawit untuk digunakan sebagai bahan baku pembakaran di gudang  pembakaran, 

pada hari pemanasaan harus diinput pemakaian dicata di jurnal boiler. 

4. Memastikan ketersediaan stok solar untuk bahan bakar forklift. 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai ini mengunakan forkilft untuk 

menangkat cangkang ke alat pembakaran agar tetap menjaga cangkang tetap 

terisi dengan cangkang. 

5. Mencatat penerimaan CPO (Crude Palm Oil). 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai membuat sebuah buku catatan 

menerima CPO dari perkebunan-perkebunan yang dikirim dengan truk-truk 

CPO milik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun kontraktor pengangkutannya.  

6. Mengarsip laporan pajak PPH dan Gaji 
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Mengarsip laporan pajak PPH dan gaji ke map arsip perbulan setiap tanggal 

29 sampai dengan 30. 

 

3.2.Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan adalah dapat memahami dan menjalankan segala 

kegiatan selama melakukan kegiatan kerja praktek di PT SAN dengan lebiah baik. 

Sehinggan lebih mengetahui cara kerja dan sistem keuangan dalam melakukan 

transaksi barang dan membuat dokumen file yang diperlukan dan bisa menjadi ilmu 

pengetahuan. 

Selain itu yang diaharapkan juga untuk selalu aktif ketika membuat file sebuath 

artikel yang akan diberikan kepada atasan maupun kepada perusahan lain. 

3.3.Perangkat lunak dan perangkat keras yang diguanakan 

1. Peangkat lunak yang digunakan 

a. Aplikasi Microsoft excel 

b. Aplikasi Microsoft word 

c. Alikasi SANPayrool 

2. Peangkat keras yang digunakan 

a. Computer setandar kantoran 

b. Printer Epson LQ2190 

c. Printer Epson L360 

d. Mesin fotocopy 

3.4.Dokumen-dokumen dan flie-flie yang diperlukan 

Ada beberapa dokumen yang digunakan untuk kegiatan pada PT.Sarana Agro 

Nusantara Unit Dumai sebagai berikut: 

1. Surat Penerimaan Barang (SPB) 

SPB merupakan dokumen yang berisi tentang keterangan barang yang 

meliputi asal CPO (Crude Palm Oil), kuantiti CPO, mutu CPO, Jenis CPO 

(CSPO-MN dan NON CSPO). 

2. Kartu persediaan barang 
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Merupakan dokumen yang berisi tentang jumlah stock komodi/ CPO setelah 

penerimaan/ pengeluaran. 

3. Kartu pemeriksaan tangki truk 

Merupakan dokumen yang berisi tentang hasil pemeriksaan tangki truk yang 

meliputi keterangan angkutan daan barang yang dibawa, pemeriksaan mutu, jam 

masuk dan jam keluar. 

4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang 

Merupakan dokumen yang berisi permintaan dan pengeluaran barang gudang. 

3.5.Kendala-kendala yang di hadapi 

Setiap kegiatan selalu memiliki kendala atau permasalahan dari berbagai aspek. 

Begitu pula dengan kerja praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di Plasa Telkom 

Bengkalis. Berikut permasalahan yang dihadapi selama kerja praktek, dalam peroses 

pembukuan data yang masuk harus di catat sesuai urut SPB, jika salah maka akan 

susah untuk menginputkan ke dalam PC. 

Disini saya tidak ada kendala yang dihadapi saat melakukan kerja praktek (KP) 
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BAB IV 

Aktifitas Penggunaan Aplikasi SANPayrol 

4.1.Pengertian SANPayroll 

PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai mengunakan Aplikasi Paryroll sebagai 

sistem administrasi pengajian. Disini sistem payroll dapat sikatakan sebagai aplilasi 

yang memudahkan pekerjaan rutin dan staf HRD setiap bulannya. Dalam hal 

menghitunggaji yang harus dibayarkan dan dihitung berdasarkan gaji pokok, 

tujangan transport, uang makn dan uang lembur. 

 

(Gambar:2.2.1 SANPayroll) 

4.2.Manfaat Menggunakan Payroll Software 

Salah satu manfaat utama penggunaan payroll adalah akan menghemat tenaga 

karyawan, menekan pengeluaran perusahaan untuk biyay gaji karyawan dan juga 

dapat megeliminasi kesalah. Proses penghitungan dan pengiriman gaji karyawan 

dapat diselesikan dalam waktu yang singkat sehingga memungkinkan divisi finace 

dan HRD bisa mengerjakan tugas lainnya dengan produktif. 

Dismping itu, memniliki software yang mampu menangani payroll sendiri tanpa 

harus menyewa atau menggunakan jasa dari pihak ketiga akan semakin menghemat 
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pengeluaran,kepemilikan software sendiri juga bisa menghilangkan potensi dari 

adanya miss communications mengenai gaji dan meminimalkan jumlah pihak yang 

harus berinteraksi. 

4.3.Keuntungan Menggunakan Payroll Software 

keuntungan mengunakan menggunakan Aplikasi Payroll adalah perusahaan 

tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya kesalah perhitungan dan pengiriman gaji. 

Karena dangan menggunakan Payroll ini dapat diselesikan secara langsung oleh 

sistem. 

4.4.Tahapan proses gaji dari aplikasi SANPayroll 

Disini saya akan menjelaskan aktivitas saya menggunakan aplikasi SANParoll 

pada saat proses kerja praktek di perusahaan PT SAN. Disini ada beberapa item 

yang digunakan dalam aplikasi yaitu: 

1. Pengaturan komponen pendapatan gaji 

2. Pengaturan komponen potongan gaji 

3. Pengaturan slip gaji 

4. Data karyawan 
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4.5.Aktifitas penggunaan tahapan proses gaji dari aplikasi SANPayroll 

Disini kita akan mengunakan menu Komponen pendapatan ini sebagai alat 

menuju halaman yang akan saya jelaskan nantinya. 

1. Pengaturan komponen pendapatan gaji 

 

(Gambar:2.5.1.1 Menu aplikasi SANPayroll) 

Masuk ke halaman komponen pendapatan itu sangat penting perannya bagi 

suatu perusahaan jasa, disini menu pengaturan komponen pendapatan bisa 

mengontol semua daftar komponen pendapatan dari suatu peruahaan dan bisa 

dilihat dari gambar dibawah ini memiliki itemnya sangat lengkap yaitu opsi 

penambahan data dan opsi mnghapus dan mengedit data. 
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(Gambar:2.5.1.2 halaman komponen pendapatan) 

Dan juga penjelasan tentang penambahan data komponen pendapatan seperti 

nama pendapatan, kategori, tipe dan dikenakan PPH21 dan dibagi semacam. 

 kategori bisa langsung dipilih: gaji dan tunjanggan (dalam gaji) dan 

pendapatan lain-lain (luar gajia) 

 Tipe bisa juga dipilah: Sesuai ketetapan (Pajak Kendaraan Bermotor), 

Tergantung kehadiaran, Tergantung jam lembur dan Manual 

 

(Gambar:2.5.1.3 halaman tambah komponen pendapatan) 
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2. Pengaturan komponen potongan gaji 

 

 (Gambar: Menu aplikasi SANPayroll 4.5.2.1) 

Disini kita menuju kemenu kehalaman pengaturan komponen potongan gaji bagi 

karyawan yang berkerja di suatu perusahaan, dan itu digunakan sebagai jasa dari 

perusahaan salah satu nya adalah iuran pensiundan banyak lagi, dan bisa juga kita 

lihat dari gamabr halaman dibawah ini. 

 

(Gambar:2.5.2.2 halaman komponen potongan) 
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Disini ada penjelasan sedikit tentang penambahan data komponen potongan 

seperti sama dengan halaman sebelumnya, yaitu nama pendapatan, kategori, tipe dan 

dikenakan PPH21. Bedananta terletak dibagian kategori dan juga tipe. 

 kategori bisa langsung dipilih: potongan kantor, iuran peniun BPJS TK 

(Asuran Tenaga Kerja), BPJS keshatan (Jasmianan Kesehatan) dan diluar 

daftar gaji. 

 Tipe bisa juga dipilah: jumlah tetap, manual dan sesuai keterangan (PKB) 

(Gambar: halaman tambah komponen potongan 4.5.1.3) 
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3. pengaturan slip gaji 

 

(Gambar:2.5.3.1 Menu aplikasi SANPayroll) 

Disini kita beralih kemenu kehalaman pengaturan slip gaji bagi karyawan yang 

berkerja di perusahaan, sebagai pihak yang menjadi pemberi upah. Slip gaji yaitu 

sebuah bukti bahwa perusahaan telah menutaskan kewajiabannya untuk 

membayarkan gaji kepada karyawannya dalam suatu periode yang ditentukan, dan 

bisa juga kita lihat dari gambar halaman dibawah ini. 
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(Gambar:2.5.3.2 halaman slip gaji) 

Disini penjelasan sedikit tentang penambahan data pengaturan slip gaji seperti 

sama dengan halaman sebelumnya, yaitu nama slip gaji, periode, komponen 

pendapatan dan komponen potongan. 

 Nama slip gaji: nama kaeyawan yang berkerja 

 Periode: tetep dan tidak tetap. 

 Komponen pendapatan: disini tergantung menu komponen pendapatan diatas 

salah satunya gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan sewa rumah, dan lain-

lain. 

 Komponen potongan: tergantung menu komponen potongan yaitu BPJS 

kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan lain-lain. 
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(Gambar:2.5.3.3 halaman tambah slip gaji) 
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4. Data karyawan 

 

(Gambar:2.5.4.1 Menu aplikasi SANPayroll) 

Disini kita beralih kemenu pengaturan data karyawan ini sangant penitng bagi 

perudahan, karena data karyawan sama dengan biodata. Seorang karyawan yang 

biasanya meliputi usia, jenis kelain, status perkawinan, masa kerja dll. Bisa juga kita 

lihat dari gambar halam dibwah ini. 

(Gambar:2.5.4.2 halaman data karyawan) 
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Disini penjelasan sedikit tentang pengaturan data karyawan dibagai direksi, 

komisaris, karyawan peminpin dan karyawan pelaksanaan. Direkasi adalah salah 

satu bagian dari struktural perusahaan yang berwenang serta bertanggung jawab 

penuh terhadap operasional perusahaan, komisaris merupakan orang-orang yang 

ditunjuk dengan tugas utama yaitu mengawasi kegiatan operasional dalam suatu 

peruhsaan, instansi maupun organissi. Karyawan pemimpin adalah karyawan yang 

dipilih sebagai pemimpin dari kelompok-kelompok kerja. Karyawan pelaksanaan 

adalah karyawan yang secara langsung berhubugan dengan kelompok-kelompok 

kerja yang telah ditentukan perusuhaan. 

 Karyawan 

 Jabatan (Golongan) 

 Unit (Bagian) 

(Gambar:2.5.4.3 halaman tambah biodata karyawan) 

Disini penambahan data karyawan bagian biodata yang harus diwajibkan untuk 

pengisian data dan tidak bolah dilewatkan yaitu: 

 Nama karyawan (wajib diisi) 
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 Tempat lahir 

 Ststus perkawinan (wajib diisi) 

 No HP 

 Rumah dinas (wajib diisi) 

 Alamat 

 Agama (wajib diisi) 

 Kode keluarga (wajib diisi) 

 Email 

 Jenis kelamin(wajib diisi) 

 

(Gambar:2.5.4.4 halaman tambah data kepegawaian) 

Disini penambahan data karyawan bagain data kepegawaian yang semestinya 

diwajibkan diisi dan terhubung yang diminta perusahaan yaitu: 

 NIK 

 Status karyawan 

 Golongan 

 Unit 

 Tanggal masuk 

 Jabatan 



 

27 
 

 Bagian  

(Gambar:2.5.4.5 halaman bagian data karyawan) 

Disini penambahan data karyan bagain no rekening yang diharuskan diisi untuk 

penggajian atau lembur bagi seorang karayawn. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan  

Setelah berakhirnya KP (Kerja Praktek) di PT. Sarana Agro Nusantara Unit 

Dumai pada bulan Juli S/D September di dumi, Maka dapat disimpulkan beberapa 

point yang didapat selama KP di  PT. Sarana Agro Nusantara ini : 

1. PT. Sarana Agro Nusantara Unit Dumai merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa layanan penimbun minyak kelapa sawit. 

5.2. Saran  

Sehubungan dengan pengalaman yang didapat selama Kerja Praktek di PT 

Sarana Agro Nusantara, saran yang ingin disampaikan adalah : 

1. Saran untuk tempat kerja praktek adalah agar dapat menambahkan papan 

informasi yang menjelaskan tentang jam buka/tutup. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Politeknik Negeri Bengkalis, 2017, Buku Panduan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa 

 Politeknik Negeri Bnegkalis-Riau 

https://saranaagronusantara.com/unit-dumai/ , diakses tanggal 

 05 september 2021, 14.25 WIB 

  

https://saranaagronusantara.com/unit-dumai/
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