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KA'I'A PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi lyabarakatuh.

Segala Puji dan syukur. hanva dituir-rkan kehadirat Allah SWT', karena berkah rahrnat

dan karuniaNva penulis dapat nrenyelesaikan traporan hasil kr-rliah kerja lapangan

sebagai salah satu untuk nrsnyelesaikan pendidikan prograrn strata (S1 ) Prograrn

Studi Ilrnu Kon:lunikasi Llniversitas Medan Area.

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan rnenulis laporan ini. penulis

banr,'ak nrendapat bantuan dan rnasultan yang sangat berharga dari berbagai pihak
sehingga lrenulis dapat ntenvelesaikan laporan ini Oleh karena itu sudah selal,aknla
penLrlis nt.:ngucapkan terinra ka-sih ;,ang sebesar- hesarnva keparla :

1. Paiing LItarna ALLAI'I SWT vang selalu memberikan kekuatan Lrntr-lk trisa
l^rertahan rnenghadapi segala haliingan yang ada.

2. Tenstin"rei,va kepada kedua orang tua savx tercinta- serla kakak dan abang

le1'*. lcrlna |,asih etl:; crntr Can kaslh:a..,eng serlt doa. dt:roni:sn. sctngnEx!.-

pengorbanan. perhatian, dukungan baik moral dan financial vang kalian
berikan terhadapku.

-j. Ibu Ilma Saakinah Tarnsil. N4. Comrn selakr-r Ketua Proqram str-rdi llrlr"r
Komunikasi Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Hj. Nina. Siti Szilrnaniah Siregar. S.Sos, M.Si selaku dosem

pernbirnbing kuliah kerja lapangan salia. yang telah banyak membantu saya.

5. Bapak Damran.laya Nasution, S.Sos sclaku Kepala Unit Pelaksanaan 'feknis

UPT. Pusat l)ukungan Opera.sional Layanan Pendapatan Daerah KassLrbag
Trtq [ ]qqhil

Penulis menyadari bahi,va dalam penLrlisan laporan magang ini nrasih iauh dari kata

sempllrna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak

untuk kesempurnaan laporan magang ini rli rlasa vang akan datang dan semoga

Iaporan magang ini dapat benlanl-aat lragi penrbaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi rvaba rakatuh

Medan, 14 Agustus 202t)

RIZKI Ai-iI,IA
( 178s300e7 )
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BAB I
PENDAIIIILTIAN

l.l Latar Belakang

Program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilrru Politiik

Universitas Medan Area adalah salah satu program studi yang me\,vajibkan

mahasis'"vanya untuk melakukan kegiatan Kuliah kerja lapangan (PKL). Kuliah

kerja lapangan ini dimasukkan sebagai mata kuliah wajib pada Program studi ilmu

komunikasi Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area pada

semester VI dengan bobot 3 SKS.

Adapun kuliah keqja lapangan tersebut dimaksudkan untuk

memperkenalkan nrahasisrva kepada realitas dunia kerja khususnva di bidang ilmu

komunikasi Bagi mahasiswa, kegiatan PKL harus dirasakan sebagai pengalaman

belajar vang baru untuk menerapkan semua bekal ihnu yang telah diterima dalarn

berinteraksi dengan lingkungan kerja agar memperoleh pernahaman bagaimana

menempatkan diri sesuai dengan bidang kerja yang dipilih.

Melalui program kuliah kerja lapangan, Magang ini setiap mahasisrva

merniliki kesempatan untuk memahami sefta merasakan bagaimana pekerjaan

yang sesungguhnya ter.ladi di lapangan. Mahasisrva kemudian akan memadukan

antara teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dengan praktek di

lapangan. Perpaduan antara teori dan praktek di lapangan inilah, yang akan

memacu jiwa dan mental setiap mahasisua untuk senantiasa siap menghadapi

dunia kerja yang dinamis dan kornpetitif.

Disampi ng dapat mempraktekkan pengetahuannya di lapangan, m ahasi srva

juga dapat menimba pengalaman kerja dari para pegarvai vang berada di ternpat

kerja praktek baik secara teknis maupun non teknis. Selain itu mahasiswa juga

akan mengalami proses perkernbangan kemampuan berkonrurnikasi guna

mempersiapkan diri memasuki dunia kerja profesional. Dengan rnengikuti Kuliah

keria lapangan ini mahasisw'a nantin-va diharapkan akan siap dan mampu untuk

menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
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1.2 Bidang yang diminati

Dalam pelaksanaan Kuliah kerja lapangan ini. mahasisrva diberikan

kebebasan oleh Prodi untuk rnemilih sendiri perusahaani instansi yang akan

dijadikan sebagai tempat PKL serta bidang yang rnenjadi minat mahasiswa PKL.

Dalam hal ini penulis memilih bidang Komunikasi Internal, dan mengambil

lokasi KKL di lrPT. Pusat Dukungan Operasional l.ayanan Pendapatan

Daerah(PDOLPD). Bidang ini dipillih karena penulis ingin mengetahui cara kerja

dan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pegalvai. statl-, dan petugas yang ada.

Penulis juga ingin mengetahui bagairnana kinerja di PDOLPD provsu

dalam keseharian dalarn perkerjaan, kebijakan - kebijakan, program kerja yang

telah dibuat instansi mengenai kinerja yang dicapai serta pembinaan hubungan

baik dengan satu sama lainnya.

1.3 Alasan memilih lokasi KKL

Saya selaku mahasisrva yang rnelaksanakan kuliah kerja lapangan tertarik memilih

lokasi tersebut karena saya mau rnelihat bagaimana kinerja UPT. Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD) dalam menciptakan mutu

kepegarvaian vang berkompeten dan berda-va saing seperti slogan pada budaya

organisasinya yang berbunyi "Prof-esional, Pelayanan Prima. Berdaya Saing". Dan

selain dalalr kinerja nrasing-rnasing. sava juga ingin rnengetahui bagaimana pola

komunrkasinya, beserta hambatan-hambatan pekerjaan atau komunikasi yang ada

di PDOLPD.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB tr
LOKASI KNGIATAN

2.1 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Kegiatan kuliah kerja lapangan yang saya laksa.nakan sekalu penr"rlis dan

mahasiswa Universitas Medan Area prodi Ihnu Komunikasi tepatnya pada tanggal

13 Juli 2020 sampai dengan tanggal l2 Agustus 2020. Pada jam kerja 07:30 pagi

s/diam 16.00 sore.

2.2 Lokasi Kuliah Kerja Lapangan

Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan di salah satu instansi, yaitu

UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD),

Lebih tepatnya terletak di lantai 2 Kantor Samsat Medan Selatan.

Alarnat kantor pusat : Jl. Sisimangaraja Km. 5,5 Medan

Email . http:/,&pprd.sunrutprov.so.id/website/

2.3 Gambaran Umum UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah(PDOLPD)

Pada rnulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalanr

koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor l02/ttiGSU

tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setrvilda Tingkat I

Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi

Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut rnaka Bagian Pajak

dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah

pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK

Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nornor l3TlIllGSU (sebagai

tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.l. tanggal 7 Nopember

1974 Nomor Finmat 7ll5l3l74)" sehingga sejak tanggal 1 April 1975. Sub

Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya rnenjadi Direktorat

Pendapatan Daerah, Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3,i12..13

tertanggal 1 September 1975 tentang "Pembentukan Dinas Pendapatan Daeralt
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Tingkat ll seluruh Indonesia", Direklorat Pendapatan Daerah berubah menjadi

Dinas Pendapatan Daerah. Semula pernbentukannya dilakukan berdasarkan SK

Gubernur Sumatera Utara Nomor 1.13{1/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya

diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai

berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia (PP R.i)

Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 3 tanggal 31 .luli 2001 tentangDinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang

membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (rnedeber.vir-rd). Salah satu

f)inas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMAT'ERA

UTARA @fPENDASU). Mengingat luasn5;a rvilal,'ah kerla dari Dinas

Pendapatan yang meliputi seluruh rvilayah Sumatera Utara maka untuk ef-isiensi

dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya rnaka dibentuklah UPTDiUnit Pelaksana

Teknis Dinas (sebelunnya disebut cabang dinas). Berikut beberapa UPT beserta

alamatnya:

NO. NAMA ALAMAT

1 UPT Pusat Informasi

Pendapatan

Jl. Sisimangaraja Krn. 5,5 Medan

) UPT. Penyuluhan JI. Sisimangaraja Km. 5.5 Medan

-). tlPT. SAMSAT Medan Utara Jl. Putri Hijau No. 14 Medan

4. UPT. SAMSAT Medan Selatan Jl. Sisimangaraja Krn. 5,5 Medan

5. LIP'| SAMSAT

PangkalanBerandan

JI. Sutomo No. 26 Panskalan Brandan

6. UPT. SAMSAT Stabat J l. P.Diponegoro Stabat

7 LrPT SAMSAT Binjai Jl. T Amir Hamzah Komplek Kores

Binjai

8. UPT. SAMSAT Lubuk Pakam JI. Tirta Deli No.1 Lubuk Pakam

4
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Jl. Negara Komplek DPRD

UPT. SAMSAT Tebing Tinggi Jl. Meyjen Sutoyo T. 'Iinggi

UPT. SAMSAT Lima Puluh Jl. Komplek CBS-TC 04 Lirna Puluh

Jl. Rajamin Purba Perdagangan

[JPT. SAMSAT Kisaran Jl. Jend. A. Yani By Pass No. 66

Kisaran

UPT. SAMSAT Aek Kanopan Jl Angkatan 66 Wonosari Aek

Kanopan

UPT. SAMSAT Tan3ung Balai .ll. .lend. Sudinnan No. 62 Tj. Balai

UPT. SAMSAT Rantau Prapat Jl. Jend A. Yani No. 102 R Rantau

Prapat

UPT. SAMSAT Kota Pinang Jl. Bukit Kotapinang

IIPT. SAMSAT Gunung Tua .il. Merdeka No. 12 Gunung Tua

trPT. SAMSA"| Sibuhuan Jl. K.FI Dervantara No. 3l Sibuhuan

LrPT SAMSAT Padang

Sidernpuan

llPT. SAMSAT Sipirok

UPT. SAMSAT Panyabungan | .ll. William Iskandar Panyabungan

UPT. SAMSAT Natal Jl. Pahlarvan No. l9 Natal

llPT. SAMSAT Sibolga Jl. Sutomo No. 42 Sibolga

UPT. SAMSAT Pandan

26. i UPT. SAMSAT Tarutung Jl. Raja Johanes Hutabarat Krn. 2.5

Tarutung

UPT SAMSAT Balige Jl. Sornba Debata No. 1 Balise

UPT. SAMSAT Pematang

Siantar

UPI". SAMSAT Pangururan

IjPT. SAMSAT Salak

UPT. SAMSAT Sidikalang

UPT SAMSAT Sei Rampah

UPT. SAMSAT Perdagangan

UPT'. SAMSAT Dolok Sanggtrl

Jl. Kornplek Kores

Sidernpuan

.Il. H Adarn Malik No

Siantar

209 Padang

77 Pematang

.ll. Bonandolok Km. 2,5 Desa Purba

Dolok S.

Jl. Simanindo Hariara Tolu Parsaoran I

Jl. Banurea No. 8 Salak

Jl. Rumah Sakit Umurn Sidikalans

9

ltl

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ZJ.

24.

25.

27.

28.

29.

30.

31.

J /..
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JJ UPT. SAMSAT Kabanjahe Jl Letiend. Jamin Ginting No. 9

Kabanjahe

34. UPT. SAMSAT Gunung Sitoli Jl. Arnpera No. 1 Gunung S:itoli

35 UPT. SAMSAT Teluk Dalam Jl. Saonigeho Krn. 1 Teluk Dalam

2.4 Fungsi Dan Tugas

Adapun tugas dan fungsi tlPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah(PDOLPD) adalah :

l. Tugas

tlPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah(PDOLPD) mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas di bidang

ketatausahaan, pengelolaan data potensi pajak, dan retribusi serta

informasi pajak, retribusi dan Dana Perimbangan

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasn,va, UPT. Pusat Dukungan Operasional

Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pegarvai pada lingkungan unit pelaksanateknis

b" Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan-- dan perumusan standa,

norma-norma, kriteria-kriteria, pengadminitrasian data pendapatan

daerah

c. Penyelenggaraan optimalisasi pengadrninitasian pendapatan informasi

pajak, retribusi, dan dana perimbangan.

d. Penyelenggaraan pelayanan internal dan eksternal.

e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana

tugas UPT.

f. Penyelenggaraan pengkoordinasian terhadap kabupaten/kota dan

instansi vertical

g Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsimyaUNIVERSITAS MEDAN AREA



Penyelenggara pemberian masukkan dalam bidang tugasnya kepada

Kepala Dinas

Penyelenggaraat pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugas kepada Kepala f)inas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2,5 Logo dan Makna Logo

1. Kepala tangan yang diacungkan ke atas menggenggam rantai heserta

perisainya rnelarnbang kebulatan tekad

perjuangan rakyat Sumatera Utara dengan

melawan imprealisnie, kolonialisme, fbodalisme

dan komunisme.

2. Bintang trersudut lima, perisai dan rantai,

melambang kesatuan rakyat dalam rnernbela dan

m ernpertahankan pancasi la.

3. Patrrik, pelabuhanr pohon kareto pohon

sawit, daun temtrakau, ikano daun padi dan

tulisan Sumatera fltara, melarnbangkan daerah t'ane indah pennat. mashur

dengan kekayaan alamnya yang rnelinrpah-limpah.

4. Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba laba dan empat

puluh lima butir padi, rnenggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan

Republik Indonesia.

5. Tongkat di bawah kepala tangan, melambangkan uatak kebudayaan yang

mencenninkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta dan pernbela keadilan.

6, Bukit trarisan yang berpuncak lima, rnelambangkan tata kemasyarakatan

yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan. kegotong-royongan yang

dinamis

7. Motto Daerah adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera. Mulia Berbudaya.

7
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2.6 \'isi Dan Misi tiPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah(PDOLPD)

A.Visi
"Meniadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional,

Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdava Saing"

B. llisi
- Meningkatkan Pendapatan Daerah

-Meningkatkan Kual itas Pel ayanan Kepada Masyarakat

-Mernantapkan Kinerja Sunrber Daya Manusia dan Kelembagaan

-Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi Secara Sinergi Di Bidang

Pendapatan Daerah

2.7 Struktur Organisasi [TPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah(PDOLPD)

Setiap Perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur

organisasi, karena perusahaan juga merupakan organisasi. Organisasi adalah suatu

sistem dan aktifitas kerja sama yang terorganisasr, yang dilaksanakan oleh

sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalarn struktur organisasi di

tetapkan tugas tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap orang dalarrr

mencapai tujuan ang telah di tetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan

yang lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, [JPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah(PDOLPD) rnemiliki struktur organisasi yang tertata rnenurut

fr-rngsi dan golongannya. Tujuannya struktur organisasi adalah untuk pencapaian

kerjar'pedelegasian dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja

serta lalu lintas wewenang dan tanggung iawab.
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2.8 Tugas dan Fungsi Komponen Organisasi

tlPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah(PDOLPD) dipimpin oleh Ka.UPT dan Mernbarvahi 3 Sr"rb bagian, Yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi inforrtasi Pajak Retribusi Dan Dana Perimbansan

3. Seksi Penglolaan Data Potensi Pa.jak dan Retribusi

Berikut bagian-bagian tersebut .

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kepala Unit Pelaksana Teknis(Ka.UPT) rnerupakan pejabat setingkat

eselonlll yang dituryuk dan tugaskan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan

bertanggung jau,.ab langsung pada Pejabat eselon ll yang membarvahi Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam Bertugas. dengan rnengacu pada

ketentuan yang berlaku, Ka.UPT rnemiliki kewenangan penuh untuk rnengarnbil

keputusan tentang hal yang berkaitan dengan pengerrbangan dan pengawasan

teknologi informasi. Selaniutnya dalam melaksanakan tu,r.rasn\a. Ka.UPT dibantu

oleh 3 pejabat eselon IV dan pegauai padajabatan tunssional

2. Sub Bagian Tata tlsaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan salah satu tabatan struktual yang

terdapat pada UPT.Pusinfbpenda. Jabatan ini dipakai oleh seorang Kepala Seksi

stingkat eselon IV yng berfungsi untuk menanganr seluruh urusan rumah tangga,

kegiatan anggaran, tata tertib pegaw'ai dan secara tidak langsun menjadi pelaksana

harian tugas Ka.UPT lika tidak berada di tempat

3. Seksi Informasi Pajak Retribusi Dan Dana Perimbangan

Sub Bagian Pengolalaan Data Potensi Pa.lak dan Retribusi merupakan

salah satu jabatan struktual pada UPT.Pusinfbpenda. Dikepalai oleh seorang

Kepala Seksi setingkat eselon iV yang bertugas untuk melakukan pengembangan

dan pengelolaan sistem informasi serta melakukan pengawasan transaksi data

pajak, retribusi dan dana peimbangan vang berjalan pada sistem.
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.1. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Pengolalaan Data Potensi Pajak dan Retribusi merupakan

salah satu labatan struktual pada UPT.Pusinfopenda. Dikepalai oleh seorang

Kepala Seksi setingkat eselon IV yang

bertugas untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan data pajak dan

retribusi, penga\,vasan, dan distribusi secara berkala

5. Kepala Jabatan Fungsional

Kepala jabatan ini di ternaoti oleh Pegawai Negeri SipiI(PNS) yang berasal

dari bidang teknis, Secara umrurl PNS yang menempati jabatan ini bertugas

sebagai operator komputer dan supervisor Infonnation Technologl'( IT).

6. Staff

Staff sendiri dari gabungan PNS dan tenaga Outsourcing yang bertugas

untuk membantu pekerjaan dari masing-masrng sub bagian atau seksi.

Pengelompokannya disesuaikan dengan kemampuan teknis vang dimiliki oleh

staff tersebut.
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BAB III
PELAKSANAAN KKL

3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Pelaksanaan kuliah kerja lapangan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung

dari tanggal 13 Juli - l2 Agustus 2020 dengan jadwal 5 hari ke(a dan i hari piket

jam 07:30 pagi sampai 17.00 sore, dimana hari piket tersebut jatuh pada hari

sabtu. Selama Kuliah Kerja Lapangan" saya sebagai penulis di tenrpatkan dibagian

Pengelolahan Data, penulis telah melakukan berbagai kegiatan dan beberapa

tugas yang telah diberikan. Sebelum diberikan tugas penulis diberikan arahan

terlebih dahulu mengenai cara kerja perusahaan. Selarna Kuliah Kerja Lapangan

saya juga harus mengadaptasi diri pada karyarvan dan stafT yang ada di UPT.

Pusat Dukungan Operasional I-ayanan Pendapatan Daerah(PDOLPD) saat jam

kerja berlangsung maupun di jam istirahat.

3.2 Tugas-Tugas Selama Kuliah Kerja Lapangan

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di UPT. Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD), saya selaku penulis telah

melakukan banyak kegiatan dan beberapa tugas yang telah di berikan. Sebelum

diberikan tugas saya diberikan arahan an pengenalan pada tugas tersebut, dengan

alasan agar saya meniahami akan tugas yang akan saya kerjakan selama di UPT

Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah( PDOLPD).

T'ugas dan kegiatan yang dilakukan oleh saya selaku penulis selama KKL antara

lain :

a. Menerima data yang masuk

I'ugas pertama yaitu mengecek email UPT. Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD), yang bertujuan

mengecek masuknya laporan atau data yang akan di arsipkan dan di

buku kan.

b. Mencetak data yang masuk

Selanjjutnya, mencetak data tersebut, setelah dicetakalangkah baiknva

di cek terlebih dahulu. dari mana daerah mana data tersebut.
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Mencetak Lembar Di sposi si

Dalarn mencetak lembar disposisi merupakan kegiatan biasa yang

dilakukan sehari hari, lembar disposisi sendiri sebagai tanda adanya

data atau masuk ke UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah( PDOI.PD)

Menggunting Lembar Disposisi

Untuk menghemat lembar kertas HVS, dalarn 'l lembar kertas HVS

terdapat 2 cetak lembar disposisi, maka dari itu harus digunting

terlebih dahulu

Membuat lembar disposisi perubahan perbaikan kendaraan bermotor

Menulis lembar disposisi perubahan perbaikan kendaraan bennotor

lalu di input ke buku, berdasarkan ra,von daerah masing-masing.

Membuat lembar disposisi surat permohonan perbaikan data kendaraan

Menulis lernbar disposisi surat pennohonan perbatkan data kendaraan

lalu di input ke buku, berdasarkan ravon daerah rnasing-masing.

Membuat lembar diposisi penurunan progresif setiap kendaraan,

menulis lernbar diposisi penurunan progresif settap kendaraan, lalu di

input ke buku, berdasarkan ravon daerah rnasing-rnasing.

Membuat lembar disposisi masa berlaku PKB/ berita acara permintaan

NJKB di setiap daerah vang ada data masuk ke UPT. PDOLPD

Menulis buku agenda setiap masuk atau keluar surat perpajakan sesuai

bedasarkan rayon yang ada di [JPT. PDOLPD

3.3 Hasil pelaksanaan Kuliah kerja lapangan

3.3.1 [dentifikasi Tugas Yang Relevan

Selama pelaksanaan kuliah ke{a lapangan penulis merasa bahrva

tugas - tugas yang diberikan oleh pihak UPT. PDOLPD Sumatera Utara

telah sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari selama masa

perkuliahan. Didalam perusahaan tentu adanya komunikasi terhadap

sesama karyarvan dan staff yang ada, dikarenakan selama masa

perkuliahan penulis sudah dajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan

(,

h.
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baik dan henar sehingga pendengar mendapatkan feedback dan merasa

tertarik.

Teori dan Praktikum Public Speaking juga berperan besar untuk

saya selama rnelaksanakan Kuliah Keria Lapangan. karena teori dan

praktikurn Public Speaking yang pernah saya pelajari membuat saya lebih

percaya diri dan tidak canggung terhadap orang baru. yang rlana ketika

saya melaksanakan KKL merupakan hal yang baru ba,ci saya dan bertemu

orang baru .

3.3.2 Identifikasi Keterampilan Baru yang Diperoleh

Selama melaksanakan KKL, penulis juga rnendapatkan beberapa

keterampilan baru dan pengalaman baru di UPT Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD ) Sumatera Utara

dalam hal pengelolaan data dan rnenjalin komunikasr rang baik dengan

para pegawai. Salah satu keterampilan baru rang drperoleh saat KKL

adalah .

Penulis rnendapatkan banvak pengetahuan mensenai bagairnana

mengurus semua berkas-berkas kendaraan bennotor \ang drmana selama

ini penulis belum paharn mengenai PKB dan BBNK. perubahan urutan

kepemilikan kendaraan bennotor, dan bagaimana men\,usun agenda surat

masuk dengan baik dan benar. Penuiis dibenkan pelajaran baru secara

cuma-cuma selama KKL ini berlangsung- Dimana rnstansi mendorong

pegarvainya untuk saling membantu satu sama larn. Penulis merasa cukup

beruntung akan hal ini sebab keterarnpilan inr tidak hanya bisa digunakan

dalam dunia pekerjaan tetapi juga dapat diterapkan pada dunia bekerja

nantinya.

Selain itu, penulis merasakan langsung terjun ke lapangan kerja,

yang mana belum pernah penuhs rasakan sebelumnya, tentunya

pelaksanaan KKL yang penulis lalukan merupakan hal yang baru dan

cukup menegangkan karena bertemu dengan orang baru dan suasana baru.
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Namun dengan adanya bekal dari perkuliahan yang saya dapat.

InshaaAllah dapat saya atasi dengan haik.

3.3.3 tdentifikasi kendala Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Pada umumnya pelaksanaan Kuliah kerja lapangan tidaklah

semudah yang penulis bayangkan karena penulis menemukan beberapa

kendala saat pelaksanaan Kuliah kerja Lapangan. Dalam melaksanakan

setiap kegiatan, tentu seringkali terjadi kendala. Kendala tersebut timbul

akibat kurangnya pemahaman terhadap pekerjaan yang diberikan. Maka

kendala tersebut yang akan membuat untuk lebih belajar memahami

pekerjaan yang diberikan dan rneningkatkan rasa hati-hati dalam bekerja.

Dan kendala pribadi saya sebagai penulis kurangnya tehti dalam meriksa

data yang ada. Adapun kendala y'ang dihadapi penulis selama pelaksanaan

magang adalah sebagai berikr.rt .

i ) Pada arvalnya penulis kesulitan untuk beradaptasi dengan

lingkungan ker.ya dikarenakan usahnya beradaptasi dilingkungan

haru dan orang baru.

2) Materi yang didapatkan penulis selama dibangku perkuliahan

tidak sama dengan praktek magang vang dijalani penulis. Seperti

harus memahami maksud dari PKB" BBNKB, denda, dan

perubahan data keper-nilikan kendaraan bennotor yang tidak pernah

diajarkan di bangku perkuliahan.

3) Penulis harus menunggu instruksi pegawai untuk rnengerjakan

suatu pekerjaan. Apabila pegawai tidak memberikan instruksi.

maka penulis tidak rnelakukan pekerjaan apapun.

l-)
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BAB IY

PEMBAIIASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas dan menganalisis aktifitas --

aktifitas yang dilaksanakan selama PKL dengan teori dan pendapat tokoh yang

drperoleh seiama kuliah atau dari berbagai referensi.

4.1 Pengertian Komunikasi

Manusia telah berkornunikasi selama puluhan ribu tahun. Sebagran besar

waktu manusia digunakan untuk berkornunikasi. Meskipun dernikian, ketika

manusia dilahirkan ia tidak dengan sendirinya dibekali dengan kemampuan untuk

berkomunikasi et-eklit. Kemampuan komunikasi seseoran_q dipengaruhi oleh

lingkungan tempat tinggalnya.

l)ewasa ini telah teryadi revolusi dibidang kornunikasi dimana manusia dapat

menembus batas-batas komunikasi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat-

alat kornunikasi dengan berbasis satelit seperti handphone dan internet. Semua

alat kornunikasi tersebut mernudahkan manusia dalam menyampaikan pesan

secara cepat dan tepat meskipun dalarn lintas benua.

Menurut Supratiknya (2006.30) komunikasi dapat diartikan dengan dua

cara, yaitu.

Secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal

maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain. Kornunikasi mencakup

pengertian lebih luas dari sekadar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku

rnengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan bentuk komunikasi,

Sedangkan secara sempit komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirimkan

seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk

mernpengaruhi tingkah laku penerima. Dalarr setiap bentuk komunikasi

setidaknya dua orang saling mengirirnkan pesan lambang-larnbang yang memiliki

makna tertentu. Lambang-lambang tersebut bisa bersitbt verbal berupa kata-kata.

atau bersifat nonverbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerak tubuh.
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Davis (dalam Mangkunegara 2008:145) mengemukakan "comunication is

the transfer of information and understanding from one person to another person"

("komunikasi adalah pemindahan infonnasi dan pemaharnan dari seseorang

kepada orang lain)."

Filippo (dalam Mangkunegara 2008:145) .

" comillunication is the act of inducing others to interpret an idea in the manner

intended by speaker or writer". ( kornunikasi adalah aktivitas vang menyebabkan

orang lain menginterpretasikan suatu ide, terutama yang dirnaksudkan oleh

pembicara atau penulis.

Sikula dalam Mangkunegara (2008:145) mendefinisikan bahwa

"comunication is the process of- transmitting information. rneaning. and

understanding fiorn one person place, or thing to another person, place, or thing".

(kornunikasi adalah proses pemindahan suatu inforrnasr. pengertian, dan

pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat,

orang lain.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka dapat kita ketahui bahw.a

komunikasi diartikan sebagai proses pernindahan suatu infbrmasi, ide, pengertian

dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat

menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

4.2 Pengertian Public Relations

4.2.1 Defrnsi Public Relations

Setelah mengetahui tentang definisi public dalam public relations,

maka untuk lebih memahami tentang pengertran public relations secara

luas, maka dibarvah ini akan dijelaskan beberapa definisi public relations

yang dikemukakan oleh para ahli.

Frank Jefkins (2003.9) mendefinisikan "Public relations adalah

sernua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun

keluar, antara suatu organisasi dengan sefilua khalayaknya dalam rangka

mencapai tuj uan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling

pengertian".

!/

UNIVERSITAS MEDAN AREA



I

I
I

I

Hal ini berarti bahrva tujuan public relations lebih terperincivang

tidak hanya terbatas pada saling pengertian saja, melainkan juga berbagai

macaln tujuan khusus lainnya yang berkaitan dengan saling pengertian.

Tujuan khusus yang dimaksud adalah penanggulangan masalah-masalah

komunikasi yang memerlukan suatu perubahantertentu, misalnya

mengubah sikap vang negatif menjadi positit-.

Menurut Rex F. Harlow yang dikutip oleh Firsan Nova (201t:44)

rnenyebutkan bahr,va. l'ublic re!ilions adalah fungsi manajemen yang khas

yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua

arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan

masyarakatnya vang melibatkan dalarn manajemen problern atau

masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapatkan inf-ormasi dan

merespon pendapat umurn, rnendefinisikan dan tnenekankan tanggung

jarvab manajemen dalarn melayan kepentingan masyarakat. membantu

manajemen mengikuti dan rnemanthatkan perubahan dengan efektif,

berfungsi sebagai sistern peringatan awal untuk tnembantu antisipasi

kecenderungan dan rnenggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal

dan etis sebagai sasaranutamanya.

'fampak bahwa definisi tersebut terdapat aspek penting dalarn

public relations yaitu kornunikasi yang bertujuan untuk menciptakan

saling pengertian dan kerjasama antara organisasi dengan publik. Selain

itu, yang lebih ditekankan dalarn definisi tersebut adalah kornunikasi yang

masuk akal dan etis sebagai sasaran kegiatannya, Tetapi di antara para ahii

public relations ada yang merasa bahwa definisi Harlorv terlalu panjang.

Oleh sebab itu wakil-wakil masyarakat Public Relations dari negara-

negara Barat bersepakat untuk mengetengahkan definisi yang lebih singkat

yang mereka namakan "The Statement of Mexico" yang berbun-v-i sebagai

berikut:

Praktek ]'ublic Ilelutians adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial

untuk menganalisis kecenderungan, mernprediksi

konsekuensikonsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi. dan
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melaksanakan program-program berencana nrengenai kegiatankegiatan

yang rnelayani baik kepentingan organisasi maupun kepentingan umurr

(Onong Uctrjana Effendy, 1993:119)

Definisi ini menyetarakan aspek public relations dengan aspek

ilmu sosial dari suatu organisasi, yakni menoniolkan tanggung jawab

organisasi kepada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas.

S etiap organr sasi dinilai berdasarkan sepak ter j an gni,a.

Menurut Edward Bernyas yang dikutip oleh Danandjaja (2011.14)

menyatakan "Public relations adalah memberikan intbrmasi secara

langsung dan persuasif kepada publik agar merubah tindakan dan sikap

publik dapat berintegrasi dengan tindakan dan sikap publik dari

suatu institusi". Dari pengerlian ini jelas terlihat bahr.va peran seorang

public relation yaitu memberikan infonnasi kepada publik. Tujuannya

adalah rnengaiak publik agar mau mengubah tindakan dan sikap sesuai

dengan yang diinginkan oleh seorang public relation.

Kemudian menurut J. C. Seidel. Public Relations Director,

Division of Housing, State of Nerv York yang dikutip Oernr

Abdurrachman (1995:24-25) mendet'inisjkan: "Public relations is the

continuing process by rvhich managernent endeavors to obtain goodrvill

and understanding of its customers, its ernployees and the public at large,

inrvardly through self analysis and correction, outu,ardly through all means

of expression". Pengertian tersebut rnenegaskan bahrva public relations

merupakan proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen unluk

memperoleh nalna baik dan pengertian dari para pelanggannya,

pegawainya dan publik pada umumnl,a^ kedalam dengan mengadakan

analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan

rnengadapan pernyataan-pernyataan. Tentunya pernyataan-pernyataan

yang dikeluarkan kepada publik adalah pernyataan yang sif-atn-va

memberikan informasi positif dan tidak merusak citra

pe rusahaani lernbaga.

19

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, ada beberapa

kesamaan rnengenai definisi public relations vaitu:

l. Melaksanakan program terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari

manajemen.

2. Menangani hubungan-hubungan antar organisasi dan masyarakatnya,

3. Memantau kesadaran, pendapat, sikap dan perilaku di dalam dan di luar

organisasi.

4. Menganalisis dampak kebiiaksanaan, prosedur, dan tindakan terhadap

masyarakat.

5. Membentuk dan mengelola komunikasi dua arah antara organisasi dan

masyarakatnya.

6. Menghasilkan hubungan yang baru dan terpelihara kerjasama yang baik

antar organisasi dan khalayaknya.

Secara singkat dapat disirnpulkan bahrva pengertian public

relations adalah suatu aktivitas vang dilakukan dengan cara rnenjalin

hubunganhubungan dalam bentuk komunikasi antara organisasi dengan

keseluruhan publik baik eksternal maupun internal yang tujuannya untuk

menumbuhkan saling pengertian, goodwill. dan kerjasama antar publik

dengan jalan komunikasi tirnbal balik untuk mencapai tujuan bersama

yang hendak dic,apai

4.2.2 Tujuan Putrlic Relations

Istilah public relations yang dikenal sekarang ini, secara sederhana

disebut juga Hubungan masyarakat atau bisa juga disingkat Hr"unas.

l{ubungan masyarakat/public relations pada hakikatnya adalah aktivitas,

sehingga tujuan hubungan masyarakatlpublic relations dapat dianalogikan

dengan tqjuan komunikasi. Menurut Frida Kr,rsumastuti (2002:20), tuiuan

humas dapat dirr.rmuskan sebagai berikut:

l. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi). Saling

pengertian dimulai dari saling mengenal atau mengetahui satu sama larn

Baik rnengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-

masing. Dengan demikian, aktivitas kehumasan/public relatrons harus

?0
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rnenunjukkan adanya usaha untuk saling mengenal dan mengerti antara

publik dan organisasi. Sif-at komunikasinva cenderung infbrmative yaitu

dengan mernberikan informasi kepada publik tentang organisasi, baik

menyangkut isu-isu ataupun kegiaatan yang diadakan organisasi.

2. Menjaga dan membentuk saling percaya (Aspek Ateksi) Untuk

mencapai tujuan saling percaya, seorang humas harus menerapkan prinsip-

prinsip komunikasi persuasif. Dengan ketulusanlkebaikan, seorang humas

harus mampu mempersuasi publik untuk percaya kepada organisasi,

sebaliknva juga organisasi untuk percava kepada publiknva. Misalnya,

hubungan dengan pers, seorang humas memberikan infbnlasi kepada

organisasi dan pers. Seorang humas harus mampu mevakinkan kedua

belah pihak untuk dapat menerima dan menghonnati kepentrnean rnasing-

masing. Selain itu juga harus mampu meyakinkan bah*'a publisitas yang

buruk merupakan suatu halangan bagi pihak organisasr.

3. Memelihara dan menciptakan kerjasama (Aspek Psikomotoris). Tujuan

berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan terbentuknya

bantuan dan keqasama nyata. Artinya, bantuan dan kerjasama ini sudah

dalam bentuk perilaku atau tennanilestasikan dalam bentuk tindakan.

Misalnya, hubungan dengan pers. seorang humas public relation sebagai

rvakil organisasi senantiasa terbuka terhadap pers vang menginginkan

fakta, tidak mempersulit kerja pers dalam rnendapatkan infonnasi dan

menghubungi sumber berita, serta bila rnungkin humas memberi ide

kepada pers. Mengacu pada tiga tujuan yang telah disebutkan, bahr.va

setelah pengetahuan/pikiran dibuka, emosi/keperca),aan disentuh maka

selanjutnya perilaku positif dapat diraih. Pada dasarnya tujuan hubungan

masyarakat/public relations yang lebih besar yaitu terbentuknya

citra/image yang favourable (baik) terhadap organisasi dimana

humasipublic relation berada.

4.2.3 Fungsi Putrlic Relations

Menurut Djanalis Djanaid irang dikutip oleh Frida Kusumastuti {2002 22t.

"Ada dua fungsi public relations yaitu fungsi konstruktif- dan fungsr
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korektif'. Dalam fungsi konstrukif ini, public relations mendorong semua

aktivitaslkegiatan yang dilakukan perusahaailorganisasi sehingga dapat

terencana dan berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif.

Sedangkan dalarn fungsi korektif, public relations diibaratkan sebagai

per nadam kebakaran, artinya apabila sebuah perusahaanlorganisasi terj adi

masalah*masalah dengan publik, maka dapat segera mengatasi dan

rnenyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Onong Uchjana Elfendy (1998:153), merumuskan bahrva tungsi

public relations sebagai berikut:

l. Menunjang kegiatan manajemen dalarn rnencapai tu.juan organisasi.

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik

publik eksternal maupun internal.

3. Menciptakan komunikasi dua arah secara tirnbal balik dengan

rnenyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan

opini publik kepada organisasi.

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan

u11]uln.

Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi public

relations yaitu untuk rnenciptakan kornunikasi dua arah guna untuk

menyebarkan infonnasi kepada publik. Adan,va komunikasi tersebut jurga

dapat menyalurkan opini publik tentang organisasi.

Menurut Firsan Nova (201 I :49), "Fungsi utama PR adalah

menumbuhkan dan mengembangan hubungan baik antarlembaga

(organisasi) dengan publikn-va, internal maupun eksternal dalam rangka

menanamkan pengertian, menumbuhkan rnotivasi dan parisipasi publik

dalam upaya rnenciptakan iklim pendapat (opini publik) yang

menguntungkan lembaga organisasi". Dari pendapat tersebut bahrva

langkah pertama yang harus dilakukan public relation adalah menjalin

hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal, dengan cara

mengenal baik publik, saling berkomunikasi dengan publik, dan selalu
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meniaga nama baik perusahaar:,Jorganisasi ketika sedang bekerjasama dan

atau berhubungan dengan publik. Dengan begitu akan tercipta iklirn

pendapat (opini publik) yang menguntungkan

lembaga/perusahaan/organisasi.

Kemudian menurut Bertram R. Cantjeld dalarn bukunya "Public

Relations Principles and Problems" yang dikutip oleh Danandjaja

(2011.tr9), "Fungsi public relations itu haruslah mencakup kepada hal

sebagai berikut:

1. It should sen'e the public's interest

2. Maintain good comrnunication

3. And stress good morals and manners".

Artinya bahrva fungsi public relations adalah rnengabdi pada

kepentingan publik, mernelihara kornunikasi yang baik, dan kegiatan

public relations yang dijalankan haruslah menitikberatkan pada nroral dan

tingkah laku yang baik. Dengan begitu, tujuan organisasi yang

berhubungan dengan publik akan tercapai dan citraiimage positif

organisasi akan tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa public relations

lebih berorientasi kepada publik. baik interal maupun eksternal. Publik

merupakan target utarxa public relations dalam suatu

perusahaaniorganisasi. Maka dari itu untuk dapat rnenciptakan pendapat

publik yang menguntungkan terhadap perusahaan/ organisasi , public

relations harus mampu n:renjalankan fungsinya dengan bark. Secara singkat

fungsi public relations adalah membina hubungan baik dan harmonis

dengan publik melalui komunikasi dua arah sehingga apabila teriadi

masalah maka mampu menyelesaikan masalah-masalah

perusahaanlorgani sasi.

4.3 Hubungan Internal Dalam Organisasi atau Perusahaan

Hubungan internal dalam organisasi adalah hubungan yang terjadi dalam

ruang lingkup perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dapat diketahui dan

dilihat dari dedikasi atau loyalitas pekerja terhadap perusahaan dalarn

menciptakan prestasi kerja vang mambanggakan dalarn perusahaan. iJpara
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penciptaan hubungan ini, peran serta humas sangat dibutuhkan, karena dengan

adanya humas dalam suatu organisasi atau perusahaan maka sedikit banyaknya

akan membantu perusahaan untuk pencapai tujuannya. Dengan adanya humas

diharapkan dapat rnenciptakan dan melakukan pengawasan terhadap hubungan

yang hannonis, tidak terlalu kaku, dan menciptakan suasana yang menyenangkan

dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalarr hal ini ikut serta pirnpinan dalam

membina hubungan sangat dibutuhkan, pirnpinan yang bijak dalarn upaya

penciptaan hubungan yang baik dengan barvahanya" pimpinan harus mampu

rnemberikan kesempatan kepada barvahannya untuk mengembangkan prestasi

kerjanya atau pengembangan karirnva. Pirnpinan harus mampu menempatkan

seseorang yang dipekerjakannya dalam posisi vang benar dan tepat atau vang

biasa kita asunrsikan dalam steatment "The Right Man In The Right Place". Hal

ini bukan hanya sekedar steatment belaka, tapi justru rnenjadi dasar acuan yang

harus dikembangkan dan dilaksanakan pirnpinan dalarn ruang lingkup organisasi.

Segala sesuatu yang positif dan dipandang memiliki pengaruh -vang baik harus

diberdavakan sebagaimana mestinva.

Begitu besarnya dampak yang dihasilkan dari penciptaan hubungan

internal dalarn organisasi ini, sudah servajarnya para pemrrnpin dalam perusahaan

memperhatikan unsur tersebut untuk menghasilkan tujuan yang maksimal.

Pernimpin ynag berdedikasi tinggi adalah pemimpin yang dapat rnenjadi contoh

bagi para bar.vahannva. Pemimpin ini harus mampu mengelola organisasinya

berdasarkan tahap-tahap yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti halnya

unsur planning, organizing, actuating, controlling bahkan evaluating,

pelaksanaannya harus tegas dan jelas. Pernberian motivasi kepada karyarvan,

rnenjadi hal 1,ang harus diperhatikan oleh para pemimpin.

Dengan adanya motivasi diharapkan kenerja dapat ditingkatkan. motivasi

dapat dilakukan melalui dua cara, yakni materi dan nonmateri, dengan

materi dapat dilakukan dengan pemberian peningkatan upah karena atas

prestasi kerjanya. Sedangkan pemberian motivasi rnelalui nonmateri dapat

dilakukan melalui sanjungan-sanjungan atas kontribusi yang diberikannya kepada

perusahaan. Tapi yang perlu diingat. bahrva sesungguhnya motivasi ini bukanlah
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:elalu menjadi cara yang mutlak untuk dilakukan, mengingat kebutuhan seseorang

tersebut terus berubah, orang akan merasa bosan apabila diberi sanjungan vang

sama. Alasan inilah, yang membuat motivasi tidak mutlak dapat berhasil

drlakukan secara terus menerr"rs apabila dilakukan dengan cara yang sama.

Pemirnpin harus lxampu rnenciptakan suasana _yang mampu tampil treda tetapi

dapat rnenghadirkan kerjasama dan hubungan yang baik serta positilantar sesarna

pekerja.

Mengkaji pokok perrnasalahan akan hubungan rnternal dan pemberdayaan

dalam organisasi, akan menghadirkan suatu pemikiran yang luas akan kinerja

suatu unsur manajemen dalarn organisasi dalam rnenciptakan hubungan-hubungan

yang baik. Penciptaan hubungan ini bukanlah suatu perkara yang mudah,

mengingat sutrject 5rang dihadapi adalah manusia. Mempelajari manusia bukanlah

perkara yang mudah pula. Setiap manusia rnerniliki perbedaan akan sifat, karakter,

budaya, serta latar belakang vang lainnya. Hal yang tidak mudah terletak pada

penempatan diri kita pada situasi yang koheren dalarn perspektif tataran

psikologis manusia yang tentunya berbeda-beda.

Untuk itulah, diperlukan kemampuan,vang lebih untuk menialankan fungsi

dan peran dalam menciptakan hubungan ),ang harmonis dan relevan dalar-n

kegiatan manusia sehari-hari khususnya dalam organisasi atau kegiatan

kekaryaan. Melihat keadaan ini, banyak perusahaan )'ang mempercayakan

pekerjaan ini pada kenerja humas. Karena humas memang dibentuk untuk

mengatasi dan menangani masalah-masalah kemanusiaan. pembentukan citra dan

irnage yang positif, serta penanganan krisis yang dihadapi oleh perusahaan. Tugas

humas ini lebih bersifat siklis" dalam arti tugas humas tidak hanya berhenti begitu

saja, tapi terus berkelanjutan walau tujuan perusahaan telah berhasil diperoleh.

Hal ini didasari karena situasi dan keadaan yang terus berubah-ubah dan bergerak

secara dinarnis. Demikian pula kan kebutuhan dan tujr-ran yang ada, terus

mengalami pergerakan, seiring dengan perkembangan zaman yang juga terus

berubah-ubah ke arah yang modern. Perlu diingat perubahan zaman ke arah

modernisasi juga rnengubah perilaku maupun tatanan psikologis lrlanusra

Peristirva ini membuat kinerja dari humas menjadi kian sulit. Humas ditLrntut
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untuk mampu menempatkan posisinya dalam segala situasi, yang mungkin teriadi

dalam rvaktu vang tidak terduga.

Penciptaan hubungan yang tidak tepat dapat menyebabkan konflik yang

teriadi antar sesama manusia. Belakangan bantak sekali pemberitaan yang

nremaparkann pertikaian yang terjadi karena adanya rniss-cornmunication rnaupun

perlikaian yang lainnya atas dasar gagalnya penciptaan hubungan yang harmonis

antar kedua belah pihak. Fenomena ini seharusnya dapat menjadi ret-erensi kita

bagaimana untuk menciptakan hubun-qan yang lebih baik lagi. Bangsa kita adalah

bangsa yang heterogen dan majemuk, sudah sepatutnya hul'rungan antara yang

satu dan yang lainnta drlaga. Harapan-harapan yang selalu muncul dari

penciptaan hubungan yang baik adalah kedamaian vang abadi dan kekal, hal ini

.1ika kita pandang dalam skala luas. namun tidak menuntup kernungkinan harapan

tersebut muncul dalam ruang lingkup organisasi dalarn perusahaan, tentu

aplikasinl,a untuk peningkatan produktivitas kerla yang rnemuaskan dari

penerapan hubungan internal dan pemberdayaan dalam organisasi.
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:[.4 Komunikasi Internal

Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam

lingkungan kantor atau organisasi. Kornunikasi ini bisa ter.yadi antara karyawan

dengan karyawan, karyar,r,an dengan atasan, dan atasan dengan atasan.

Kornunikasi ini terjadi karena terdapat sebuah struktur dalam organisasi.

Tujuannya untuk meningkatkan kine{a SDM dalam organisasi. Biasanya terladi

proses pertukaran informasi diantara batang-batang struktur organisasi. Kualitas

komunikasi ditentukan dari fiekuensi dan intensitasnl.a. Akan selalu ada konflik

dan atau hal yang dianggap tidak sesuai dalarn sebuah organisasi.

Menurut Brennan (dalarn Effendy 2009:122) "futmttnikusr internul adalah

pertukuran gdgusan tlianlaru puru adntinistrator dan pegav,ui da/attt sualu

organisasi utau instansi yung menyehabkan terwttfudny'u t)t'{ttnr.\ctsi tersabul

lengkap dengaru struktrturyu vang klrus tlan perlukilren gogasan .\'ec'aru hrlri:ontu!

clun vertikul dalam sudttl organisu.tr yung, tncnyehubkun pekerf uan

h er I unsung. "(operasi manaj emen).

Rerdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahrva komunikasi internal

merupakan penl,arnpaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi

akan berhasil dengan baik apabila timbul salin-c pengertian. Komunikasi yang baik

dimaksudkan jalinan pengertian antara pihak vang satu ke pihak yang lain,

sehingga apa yang dikornunikasikan dapat dimengerti , dipikirkan dan

dilaksanakan. Tanpa adanya komunikasi yang baik pekerjaan akan menjadi

sirlpang siur dan kacau balau sehingga tujuan organisasi kemungkinan besar tidak

akan tercapai. .ladi dengan kornunikasi rnaka seseorang akan menerima berita dan

informasi sesuai dengan apa yang ada dalarn pikiran atau perasaan sehingga orang

lain dapat rnengerti.

Menurut Eflendy {2009:122) "ko*tunikasi inlernal tlftunlung oleh cluu

kontunikasi , yaitu komunika,si vertikttl dun komuniku,si ltori:csnfal". Untuk lebih

jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.
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4.4.1 Komunikasi Kebawah (Downward Communication)

Yaitu komunikasi yang bergerak dari pimpinan kebawahan.

Tiapkomunikasi yang mengalir dari pirnpinan puncak hingga ke bawah

mengikuti hierarki adalah komuniksi kebawah.

Ti pe-tipe komunikasi kebawah dapat di klasi fikasikan sebagai berikut.

a. Instruksi tugas

Instruksi tugas atau pekerjaan yaitupesan yang disampaikan kepada

bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana

melakukannya. Pesan itu dapat berupa perintah langsung,deskripsi tugas,

prosedur manualdan program latihan tertentu.

b. Rasional

Rasional pekerjaan adalah pesanyang rnenjelaskan mengenai tujuan

aktivitas dan bagaimana kaitanaktivitas ttu dengan aktivitas lain dalam

organisasi atau ob_vek organisasi. Kualitas dan kuantitas dari kornunikasi

rasional ditentukan oleh t'i1osofi dan asumsi pernimpin mengenai

bar.vahannya.

c. Ideologi

Pesan mengenai ideologi ini adalah perluasan dari pesan rasional. Pesan

rasional penekanannya ada pada penjelasan tugas dan kaitannya dengan

perspektif organisasi,sedangkan pada pesan ideology sebalikn_va mencari

sokongan dan antusian dari anggota organisasi guna memperkuat loyalitas,

moral dan motivasi.

d.Informasi

Pesan inforrnasi dimaksudkan untukmemperkenalkan bawahan dengan

praktik-praktik organisasi.peraturanperaturan organisasi,kebiasan dan data

lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional.

e. Balikan

Bahkan adalah pesan izang berisiinformasi mengenai ketepatan individu

dalam melakukan pekerjaan. Salah satu bentuk sederhana dari balikan rni
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adalah apabila pimpinan tidak rnengkririk pekerjaannya, berarti

pekerj aannya sudah memuaskan.

4.4.2 Komunikasi Keatas ( U prvard Com m un ication)

Adalah arus komunikasi yang bergerakdari barvah ke atas. Pesan

vang disampaikan antara lain laporan pelaksanaan pekerjaan, keluhan

karyawan, sikap dan perasaan karyawan tentang beberapa

hal,pengembangan prosedur dan teknik,intbrmasi tentang produksi dan

hasil yang dicapai. Jika arus infbnnasi keatas tidak lancar maka

manajernen tingkat atas atau pimpinan kurang mengetahui dan rnenyadari

secara tepat keadaan organisasi pada umumnya. Kornunikasi keatas

mempunyai beberapa lungsi atau nilai tertentu sebagai berikut :

a. Dengan adanya kornunikasi keatas pimpinan dapat mengetahui kapan

bawahannya siap untuk diberi infonnasi dari mereka dan bagaimana

baiknya pimpinan menerima apa yang disarnpaikan karyawan.

b. Arus komunikasi keatas mernberikan intbrmasi -vang berharga bagi

pernbuat keputusan.

c. Komunikasi keatas memperkuat apresiasi dan loyalitas barvahan

terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan r-lntuk

menanyakan pertanyaan rnengalukan ide-ide dan saran-saran tentang

jalannya organisasi.

4.4.3 Komuniksi Horisontal (Horizontal Communication)

Komunikasi horisontal ini sangat intern dilakukan antar bagian

yang memiliki tingkat sekuensi kerja 1,ang tinggi. yang dimaksudkan

untuk menghemat waktu dan memudahkan melakukan koordinasi yang

dapat berlangsung secara formal {hubungan-hubungan kerja dalarn

pembagian struktur ke{a diatur secara fonnal atau secara informal untuk

mempercepat tindakan. Komunikasi horisontal mempunyai tujuan tefientu

diantaranya sebagai 6erikut:

a. Mengkoordinasikan tugas-tugas. Bagianbagian tertentu yang sama

jenjangnya dalam organisai kadangkadang perlu mengadakan rapat atau
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pertemuan untuk mendiskusikan hal-hal yang memberikan kontribusi

dalarn mencapai tujuan organisasi.

b. Meryarnin pemahaman yang sama. Bila perubahan dalam suatu

organisasi dir"rsulkan maka perlu ada pemahaman yang sama dari serlua

konrponen yang ada dalarn organisasi.

c. Mengembangkan sokongan interpersonal.

Karena sebagian besar dari rvaktu kerja adalah berinteraksi dengan teman

untuk memperoleh sokongan hubungan interpersonal dari temannya. Di

dalarn suatu organisasi proscs penyampaian inlonnasi sangat penting

sekali, karena bukan saja merupakan alat untuk mencapar tujuan

organisasi, tetapi juga kegiatan kerja sama antara satu sama lain dalam

organisasi tersebut. Proses kegiatan kornunikasi rtu harus diiringi oleh rasa

saling pengertian sehingga rnenciptakan keriasarna yang hannonis untuk

kelancaran pekerjaan karena di dalarn suatu organisasi. tidak mungkin

dapat terrwjud bila tidak disertai dengancara melakukan komunikasi yang

baik.
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BAB V

KESIMPI}LAN DAN SARAN

5.I KESIMPULAN

Dalarn pelaksanaan Kuliah kerja lapangan ini penulis mendapatkan banyak

pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat

perkuliahan, sehingga dapat di praktekkan secara rnaksimal ketika melaksanakan

Kuliah kerja lapangan. Selain itu Kuliah ke{a lapangan adalah sarana bagi

rnahasiswa untuk mengenal dunia kerja n-vata sekaligus mengenal lingkungan dan

kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasisrva setelah lulus kuliah dan

terjun langsung ke dunia perkerjaan. Dalarn setiap organisasi, divisi, maupun

perusahaan tentunya komunikasi sangat penting adanya, dan peran komunikasi

interal sangat berpengaruh didalarnnya. Berdasarkan uraian kuliah kerja lapangan,

maka dapat disimpulkan bahrva :

Teori - teori -vang telah diajarkan saat di perkuliahan ternyata banyak

yang diterapkan pada saat Kuliah kerja lapangan.

UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah(PDOLPD) sangat menekankan detail dan ketelitian dalam

rngelolah data dan berkas yang di terima, maka dari itu kami di beri

arahan yang sangat ketat dan detail dalam mengerjakan lembaran

disposisi dan rnengirnput data ke bukr"rnya.

Saya selaku penulis dan pelaksana KKL di UPI-. Pusat Dukungan Operasional

Layanan Pendapatan Daerah(PDOLPD), Komunikasi lnternal berpengarr,rh

signifikan terhadap kinerja karyawan [JPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah( PDOLPD).

Karena jika komunikasi ilnternal berjalan dengan baik di dalam perusahaan

akan meningkatkan kineqia karyar,van. Hal ini berarti bahwa kornunikasi internal

mememilki pengaruh terhadap kineria karyawan. Hal ini juga dapat dilihat penulis

selama melaksanakan KKL terbukti bahrva komunikasi internal berpegaruh

signifikan terhadap kinerja karyarvan merasa bahwa detail dan ketelitian

merupakan hal yang sangat penting. kurangnya teliti dan tidak detail dalam

1.

2.
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megerjakan tugas dapat membuat miskomunikasi dan salah paham antar pegawar

atau stafl-yang ada. Miskomunikasi salah satu alasan kuat pentingnya Komunikasi

Internal dalam Instansi, Divisi, dan Perusahaan.

5.2 SARAN

Berdasarkan keselunrhan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis

mencoba rnernberikan beberapa saran atau solusi guna sebagai acuan bagi pihak

yang terkait dalam program KKL selanlutnya.

Bagi Mahasiswa

Untuk bagi rnahasiswa yang ingin rnelaksanakan KKL, ada baiknya

mencari tempat KKL dari jauhlauh hari sehingga mudah berganti

tempat bila tempat awalnya tidak menerima rnahasisrva KKL. Tempat

KKL sebaiknya dicari yang sesuai dengan kebutuhan program studi

bahkan konsentrasi rnasing-masing agar dapat rnernpelajari ecara lebih

jelas mengenai teori yang telah di peroleh selarna perkuliahan dan di

terapkan ketika di lokasi KKL.

Menaati tata tertrb dan aturan yang diberlakukan di perusahaan

ataupun instansi serta tugas rnelaksanakan setiap tugas 1,ang diberikan

perusahaan dengan tanggungjarvab dan disiplin tinggi.

Bagi Universitas

Pihak fakultas dapat memberikan perkenalan instansii organisasi

tempat PKL terlebih dahulu kepada mahasisrva agar mahasiswa tidak

canggung dan lebih mengenal tempat PKL nya

Pihak Fakultas harus lebih sering memberikan birnbingan kepada

mahasiswa di tempat PKL agar membangun motivasi diri peserta PKI-.

Bagi Kantor

Motivasi dan dorongan karyawan hendaknya di tingkatkan karna dapat

meningkatkan semangat kerja dan membuat hasil yang lebih baik lagi

di kemudian hari.

b.

l.
a.

)

a.

3.

a"

b.
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b. Pimpinan dan karyawan sebaiknya tetap mempertahankan suasana

damai, keakraban, kekeluargaan, serta kerja sama vang baik guna

mencapai suatu tujuan perusahaan
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Hal : Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Yth, Bapak K.a UPT
Pusat Dr:lamgan Operasional Layanan Pendapatan Daerah EDOLP)
JI. SM RajaKm 5,5, Medan

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan bapak/ibu kiranya dapat memberikan
rekamendasi dan kese,napatan kepada mahasisrra/i k&rni dengan data sebogai berikut :

NO NAMA MAHASISWA NPM
1
t Farhan Ahsani 1 78s30 I 40

2 Mhd. Flamdani I 785301 _s-1

a
J Ulva Shally Maghfira 1 78530 1 3E

4 Ilina Azkia Putri Nst 1 78530049

5 Rizlri Aulia I 785300q7

Untuk memberi izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pusat I)r-rkungan Operasional Lavanan
Pendapatan Daerah (PDOLP). Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah
pengetahuan dan'waw'asan mahasiswa/i. dan KKL dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Juli s/d
I2 Agustus 2AZA"

Selaniutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Laprapgsg
(KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasisr.va tersebut teleuh

selesai melaksanakan KKL pada instansiilembaga yang Bapakllbu pimpin.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama -vang baik diucapkan terima kasih.

ilidang Akademik,

rs\,-----
Batubara. S.Sos. M.Ai)UNIVERSITAS MEDAN AREA
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PEMERINIAH PROYINSI SW U"TARA
BADAil PEIIGETOLIAT PIJII{ Mil RETRIHJSI DAERAI{
UPT PII$AT DTIKTIT{GAN OPT,NA$IONAI TAYANAN PMDAPATI}{ DAERAH

.lalan Sisingamangaraja Km. 5,5 l\tedan (06I ) 7g79035
Medan

077 I 218iPDO LPD/BPPRDSU I 2A2O
:

.

: Iiuliah Keria Lapanean (!iKL)

Sesuai surat Dekan Fakultas llrnu Sosial dan
396/FIS 0i0l 3,/VIli2020 tanggat 06 .ruli 2CI20,
beritahukan bahr,va

Sebagai in{brtnasi kepada l}apak Dekan Fakultas Ilnru Sosial dan Ilmu politik Universita-s
Medan Area, bahwasanva peserta KKL tersebut selama nrelaksanakan praktik Kerja
Lapangan. harus mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan .vang yans
berlaku pada Instansi kami.

Demikian kami sampaikan. untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.-

An. KEPALA LiPL PLiSAI' UNCAN OPERASIO\,.\I
LAYAN DAERAH

Medan. 09.Iuli 2020

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu politik
Universitas Medan Area
di-

Tempat.

llmu Politik Universitas
perihal tersebut diatas,

Medan Area No.
bersama ini kami

karni dapat nrenerima Mahsiswa/i sbb. .

No. Fiama Nim Program Studi
1 .[:arhan Ahsani 17853014t) Ihnu Komunikasi
2 Mhd. Harndani r 78530153 limu Komunikasi
J I.j l_va Shal ly Maghti ra I 78_<101 i8 llmu Komunikasi
+ lfina Azkia Putri Nst 1 78s30049 Ih-nu Komunikasi
5 Rizk-v-. Aulia I 78s30097 ilmu Komunikasi

I
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PEMERINIAH PROYINSI SIJI\{AIERA IIIARA
BADAI{ PE]IGELOUIil PAJAI( DAl{ RffRIBUSI DAERAII
TIPT. PU$ff DIIKIINGilI OPT,RA$IONAI I,AYANAN PT,!{DAPATAN DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan (06I) 787gA3S
Medan

Kepala IIPT.
Daerah Provi

Pusat
rsi Sur

SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI KI]LIAH IMRJA LAPANGAN (Ifi[)

Nomor : 021 /241 TPDOLPD/BPPRDSU/2020

Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Reteribusi
U bah

Telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (PKL) pada UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Reteribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tanggal i3Juii
2020 sld 12 Agustus 2020, menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Lapangan nya dengan BNK

Deikian surat keterangan ini di buat. untuk dapat dipergunakan sebaik sebagaimana mestinva -

An. KEPALA UNGA\ OPERASIONAL
.T,{\ DAERAH
A USAHA

, S.Sos
TK.I

199602 I 001

insi Sumatera Utara menera wa.
No. Nama N m Program Studi
I Farhan Ahsani 1 78530 40 Ilmu Komunikasi
2 Mhd. Hamdani I 78530 53 Ilmu Komunikasi
J Ulva Shallv Maehfira 178530 38 llmu Komunikasi
4 Dina Azkia Putri Nst I 78s30049 Ilmu Komunikasi
5 Rizky Aulia I 78530097 Ilmu Komunikasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PENILAIAN KULIAH KERJA LAPANGAN

PEMBIMBING INSTITUSUDINAS/PERUSAHAAN

r ,,-.!-.* .- --;t^i^.. ;,.: ,:.=.,,--t.-,. - ,l-^,.-.i J^-^- t-^r-,,.^ .--r.--;-. Ji^ ,L..rr.^..Lrilrual pgillrdldll ilil ulBulraNalr suu4Bal u6l5di u41twd. iliaitdstswd yditg uiscuuiiiaii

iiai.nanya 'ji bawah ir,i bcnar telah nielakuliaii Kuliah Ke rja Lairangair

l.laiiia

Npm

Program Studi/Jurusan

D^----.--. ^-^'.I.: - -.-:rtrrBuruau r[rEBr

Lama

Instansi/Perusahan

. T):-l--, A .-t:^ .r^-:-.-
: ii.iziiy Auiia ianjiji.ig

.178530097

: Ihnu Kornunikasi

. I I.-i.,---^ir^^ trr^l^-- A..^^

. tJlllVglSlta5 tvlgudll r\r(.:d

: 13 Juli - 12 Agustus2020

: UP'1'. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Unit Kerja

n^^-^L /Dnr-\ t nn\udsldlr \.1 uvLt u)

: Pengelolaan Data dan Informasi

Alamat Instansi/Perusahaan : Jalan SisingamangarajaKm. 5,5 Medan, Sumatera Utara

UNIVERSITAS MEDAN AREA



T]NIVE,RSITAS ME,DAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKo,amNomorlMedanEstateiJalanPBSINomorlS106l)7366878 7360168 73M348 7366781.Fax.(06.1i7366998Medan20223
Kampus ll :JalansetiabudiNomor 79 / Jalanselserayu NomorTo A. I (061 ) 8201 99.1. Fax. (061 ) I 22633j Nledan 20122

l{ebs,fei w.uma.ac.id E-mail: univ medanarea@uma.ac.id

DAFTAR NILAI KKL

Telah dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) rnahasisrra Proqrarn Studi Ilmu Konmnikasi

Fakultas Iln.ri.r Sosial dan Ihnu Politik Llniversitas N{edan Area .

Nama : Rizky Aulia

: I78.530.097

Tanggal : 13 Juli 2020 sld 12 Agustus 2020

Lokasi KKL : P"rsat Dukungan operasional Layanan Pendapatan Daerah (pDoLpD)

Bidan_u : Kehun.rasan/ Jri+natistiftlMartteli+E€er+raxtll

Materi penilaian meliputi

Medan. Agustus 2020

,[ Ilrnu Konrunikasi

NlM

.TAS 1$

NO JENIS KEGIATAN NILAI

I Disiplin 90

2 Kerjasarna 90

-f Inisiatif 89

4 Sikap Kerja 90

5 Etika Berkomunikasi 90

JumIah 449

Nilai rata-rata 89,9

Mengetahui,

h Tamsil NI.Comm Hasnarvati Siregar, SE, IINI

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KULIAH KERJA LAPANGAN

DI BAGIAN PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

UPT. Pusat Dukungan operasional Layanan pendapatan naerah (prlol,pD)

i.lriLma : Rizky Aulia Tanjung

Npm :178530097

Program Studr : Ilmu Komunikasi

Teinpat I{KL . tiPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah
(PDOLPD)

Alarnat : Jalan SisrngamangaraiaKm. 5,5 Medan, Sumatera Utara

De-n-isi : Pengelolaan Data dan Infonnasi

NO, HARI I TAN'GGAL JAM MASTJK JAM PULANG PARAF-

MAiiASISWA
n

PAI].AF-

PEMBiMBiNG
i

I sENtN I 13-01-2020 07.30 16 00 s 5
2 SELASA I 14-01-202A 07.30 16 00 (F 4.
-1. BABU !ls-N-2A20 07:-:0 l6 nn l I \
n
+.. KAMIS / t6-O7-2020 07.30 16 00

D J
,(

:
\ JU_Vrn t I I t-Vt-tuLt, U I,JU I)-JU

6. SENIN t20-07-2020 07.30 l6:00 I t

.|
SELASA 121-07-202A 07:30 16;00

,
I

8 RABU /22-01-2A20 0?.30 16 00
I Y

UNIVERSITAS MEDAN AREA



JLTMAT t24-01-2020

sENrN 127-01-2020

D-tr LA}l\ t '6-U l -lUL\)

KAMIS /30-07-2020

JI,MII.T 131-07.2A20

sENrN /03-08-2020

JUMAT lA7-08-2020

sENtN / r0-08-2020

qEI Ae A / r 1 no 1n.)naLLL\Ji \r ii-VO--V-U

RABU 112-fr8-2A2A

}{EDAN, 12AGUSTUS 2O2O

Kepala Seksi Pengelolaan Data danAplikasi Pendapatan

ffi'w
i, SR MM

215 200003 1 00s

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KEGIIflAN PELAKSANAAN KUL,IAE KERJA IA}ANGAN

DI BAGIAN PENGELOLA DATA DAN II\-FORMASI

UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan I)aerah (PDOLPD)

r|^-.irT^-^-^^Ir ldt u rarrBBdt

Nama Mahasiswa

NPM

f) -.-.-..-.,^--'T.:.^ -.-:r-srBuruau 1rilBBl

Perusahaar/Instansi

T\^-.:^:
t-,rL' v I 5l

Alarnat

: Seniii sid Juinat ll iuli sid i2 Agustus 2020

. Rizky Aulia Tanjung

: 178530097

. I I-i..-*^ir^^ l\r^l^-- A-^^. t_./ilt vvl 5l t45 tvluuall falud

:UPT. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah (PDOLPD)

- D--^,l^l^^-- n^.^ l^-^ r.-c^.-.--^^i. f silBElulaatt t)aLa ualt illrut tildsl

: Jalan Sisingamangaraja Krn. 5,5 Medan, Sumatera Utara

No. Tanggal Kegiatan Harian Paraf Pembimbrng

Lokasi

1 a n? inani J_W / --U-u a. - perubairan i

perbaikan urutan

kepemilikan

kendaraaii berrnoior

di UPT PDOLPD

1.

I
UNIVERSITAS MEDAN AREA



- Menerima surat

masuk den menginput

Le hrrLrr a,renrla
e.Durse!

2. t4-07-2020 - surat permohonan

perbaikan data

kendaraan bermotor.

a f ----.-:1.^-- ^.=-.-r -1 -,.i- rvltrlldtllil-tl 5LUaI Ui:tll

bagian perpajakan

il

J. 1 5-07-2020 -permohonan

penurunan progresiI

setiap kendaraan

bermotor.

- Membuk-ukan surat

keiuar riarr masuk ke

buku agenda

L

4. 1 6-07-2020 -perubahaan nama

pejabat pada dokumen

laporan aplikasi onlme

di UPT. PDOLPD.

- menulis

disposisi

J.
I ? n? ananI i-\Jt-LIJ-W -perubalian masa

k^.l.L.. DIZD I tr^-;+^uwrlqNg rl\u , uLla(d

a^cr! namintnn-
Pllr'rrrBu r

NJKB di setiap daerah

y'ang ada data nasuk

.Ii I IDT DNTTT DT)

- mencatat

kendaraan

o. 2A-A7-2A20 - fufenerima surat

masui< rian menginput h

*

&
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2t-07-2020 -menulis buku agenda

setiap masuk / keluar

surat perpajakan

sesuai sub rayon yang

ada di UPT

PDOLPD.

h

oo. 22-At-2A2A \ if^'^^-i-^- lvaEr tgl xild )ut dL

mqc..L rlan monrrinn..+

Aato

- Mengedarkan surat

dari bagian umum ke

sub tata usaha

- Memberikan nomor

kendaraan

9. 23-07-2020 - menulis nomor

kendaraan dan type

kendaraan

10. 24-07-2020 - mengeprLnt srlrat

permohonan dan

perbaikan data

-menulrs lemhar

disposisi di setiap

berkas
t

11 27-07-2020 -menulis buku agenda

setiap masuk i kelLrar

surat perpa.lakan

sesuai sub myon yang

ada di LrPT.

PDOLPD.

-memberikan noffior

1.^-;^-^^-
NUIIWI &17

J

il

UNIVERSITAS MEDAN AREA



E

E
l
?
I
I
I
E

:
E
E

t
F
I
t
t

E

a

:

12. 28-07-2020 -perubahaan nama

pejabat pada dokumen

laporan aphkasi online

di UPT. PDOLPD.

-rnenulis surat

disposisi ke dalam

1-^-t-^^

l3 29-07-2020 b. - perubahan /

perbaikan urutan

kepemilikan

kendaraan bermotor

di UPT PDOLPD.

- Menerima surat

nrasrrk dan menginput

ke br"rku agenda

i4. J0-07-2020 - surat permohonan

perbaikan ciata

kendaraan bermotor.

- Menaikan surat dari

bagian peloajakan

15. 3 l-07-2020 Hari Merah

l5 03-08-2020 -nermnhnnq n

nPn!rr!lnan nrncrecif

setiap kendaraan

L^-,-^+^-

- Membukukan surat

keluar dan masuk ke

buL-u agenda

&

t

+

I
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t

17. 04-08-2020 -menulis buku agenda

setiap masuk / keluar

surat perpajakan

sesuai sub rayon yang

ada di IJPT

PDOLPD.

I
la n< na tnlnV J'VU-- U-V \r^-^.,*- .,,f^+- rtallrLl1ur4 Jut dt

-..r tL rlon manainnr,t

rlo+o

- Mengedarkan surat

dari bagian umum ke

sub tata usaha
t

19. 06-08-2020 -menulis nomor

kendaraan dan type

kendaraan
L

20. 07-o8-202A - mengeprrnt surat

permohonan dan

perbaikan data

-menulis lembar

disposisi di setiap

berkas

t
21. 1 0-08-2020 -perubahan masa

berlaku PKB / berita

acara permintaan

NJKB di setiap daerah

yang ada data masuk

di UPT. PDOLPD-

- mencatat nomor
1_^_ l^,^ _,-llElluiilaarr

h
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.I

2?. 1 1 -08-2020 - surat permohonan

perbaikan data

kendaraan bermotor

- \4enaikan surat dari

bagian perpajak-an

h

t2-a8-202A -permohonan

penurunan progresif

setiap kendaraan

bermotor

- fuiembukukan surat

keii-rar dai-r masLitri ke

br"iku ageniia

r

MEDAN, 12 AGUSTUS 2O2O

Kepala Seksi Pengelolaan I)ata dan Aplikasi Pendapatan

i, SB MM

21s 200003 1 00s

UNIVERSITAS MEDAN AREA




