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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi kegiatan 

perusahaan. Teknologi informasi dapat berperan sebagai salah satu aspek yang sangat 

menunjang keberlangsungan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan 

pencarian, memproses, dan menyajikan sebuah informasi, peran teknologi informasi 

sangat dibutuhkan. 

PT PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

diberi kewenangan oleh Pemerintah dan diserahi tugas untuk melaksanakan usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk 

melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur adalah merupakan salah satu unit PT PLN (Persero) yang pada pokoknya 

mempunyai tugas mendistribusikan energi listrik ke pelanggan melalui jaringan 

tegangan menengah atau tegangan rendah, serta melayani dan menyalurkan energi 

listrik kepada pelanggan. Pada PT PLN terdapat tenaga kerja outsourcing yang ikut 

serta berperan dalam melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja outsourcing yang ada di 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berada pada beberapa bidang yaitu cleaning 

service, keamanan, billing management, transportasi, pelayanan teknik, dan jasa 

pertambangan. Selain itu pada kegiatan penunjang seperti kegiatan produksi listrik, 

bisa melibatkan tenaga kerja outsourcing. 
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PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bekerja sama dengan beberapa vendor 

yang menyediakan jasa tenaga kerja yang nantinya tenaga kerja tersebut akan 

diposisikan dalam beberapa bidang yang telah ditentukan. Kerja sama yang dijalin oleh 

pihak PLN dan vendor tercantum dalam sebuah perjanjian kontrak kerja. Tenaga kerja 

yang disalurkan oleh tiap vendor disebar pada berbagai cabang (area) PLN di Wilayah 

Jawa Timur. Perjanjian kontrak yang dikeluarkan mengikuti jumlah vendor/tenaga 

kerja. Perjanjian kontrak tersebut, dibedakan per-vendor, serta per-area dan rayon. 

Kemudian tiap karyawan outsourcing juga memiliki perjanjian kontrak. Selama ini, 

pengarsipan semua perjanjian kontrak masih dilakukan secara manual dan disimpan 

dalam beberapa bendel map. Banyaknya perjanjian kontrak yang tersedia membuat 

pencarian informasi kontrak kerja membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi 

mengenai masalah arsip kontrak yang terselip dan hilang. Akibatnya, jika terdapat 

permasalahan mengenai lama kerja, hak/kewajiban, dan lain sebagainya yang tercantum 

pada perjanjian kontrak kerja, tenaga kerja tersebut akan kesulitan bahkan tidak bisa 

mendapatkan informasi tersebut.  

 Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka dirancanglah Aplikasi Monitoring 

Outsourcing (AMOS): Modul Pengarsipan Perjanjian Kontrak Kerja Menggunakan 

Framework Laravel Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Aplikasi ini 

diharapkan dapat memudahkan pihak internal PLN, vendor maupun tenaga kerja 

outsourcing dalam mendapatkan informasi mengenai kontrak kerja yang disepakati. 

Aplikasi yang dibangun berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini, pihak PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur dan tenaga kerja yang ingin mencari informasi 

mengenai kontrak kerja dapat dengan mudah mengakses informasi yang dicari.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Terkait dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

didapatkan perumusan masalah: Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi 

Monitoring Outsourcing (AMOS): Modul Pengarsipan Perjanjian Kontrak Kerja 

Menggunakan Framework Laravel Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

dapat mempermudah proses pencarian yang dibutuhkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka Rancang Bangun Aplikasi 

Pengarsipan Perjanjian Kontrak Kerja pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya digunakan untuk pengarsipan perjanjian kontrak 

kerja outsourcing dan dokumen-dokumen lampiran meliputi bukti laporan 

disnaker, bukti transfer upah, bukti transfer pesangon, bukti transfer BPJS 

kesehatan, dan bukti transfer BPJS ketenagakerjaan. 

2. Karyawan outsourcing tidak bisa mengakses aplikasi pengarsipan perjanjian 

kontrak, hanya vendor dan pihak internal PLN yang dapat mengakses aplikasi. 

3. Aplikasi ini meliputi proses penginputan karyawan internal, vendor, karyawan 

outsourcing beserta area, rayon, dan jenis pekerjaan, surat perjanjian kontrak 

(pemborongan/ SPK), surat perjanjian kontrak tiap karyawan (PKWTT) beserta 

masa berlaku dan masa kerja karyawan outsourcing. 

4. Aplikasi tidak membahas mengenai monitoring upah, dan laporan pembayaran. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek ini adalah: 

1. Membuat aplikasi pengarsipan perjanjian kontrak sehingga memudahkan pihak 

internal PLN dan vendor untuk menyimpan dan melakukan pencarian perjanjian 

kontrak kerja saat dibutuhkan. 

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah pekerja pada area atau rayon tertentu 

beserta surat perjanjian kontraknya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Aplikasi Pengarsipan Perjanjian Kontrak Kerja ini 

adalah: 

1. Mengurangi risiko hilangnya informasi/data/laporan mengenai perjanjian kontrak 

kerja outsourcing. 

2. Menyajikan informasi/data/laporan secara cepat dan efisien  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, inti permasalahan 

yang dijelaskan pada perumusan masalah, batasan masalah yang akan dibahas agar 

tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, tujuan pembuatan aplikasi, 

manfaat dan kontribusi yang dapat dihasilkan oleh aplikasi, kemudian dilanjutkan 

dengan sistematika penulisan. 
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BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur meliputi sejarah singkat, visi dan misi, wilayah usaha PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur, dan struktur organisasi.  

BAB III: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori pendukung yang berkaitan dalam 

proses penyelesaian aplikasi dan laporan kerja praktek. Teori tersebut diperlukan 

untuk memecahkan masalah dalam aplikasi pengarsipan ini meliputi sistem 

informasi, arsip, perjanjian kontrak, outsourcing, framework laravel, system 

flowchart, context diagram, dan data flow diagram. 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan saat 

kerja praktek, yaitu menganalisa dan mendesain sistem. Pada bagian mendesain 

sistem, dimulai dari pembuatan System Flowchart, Context Diagram, Hierarchy 

Input Output (HIPO), Entity Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 

(DFD), Struktur tabel, dan Desain Input Output yang berupa capture dari aplikasi. 

Hasil dari pembuatan aplikasi juga akan dituangkan dalam listing code. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari aplikasi pengarsipan yang telah 

dibuat agar aplikasi ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. 

 

 


