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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh 

selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan, 

penulis melaksanakan PKLdi perusahaan PTAJB Bumiputera 1912 Kc. Menggala 

±2 bulan yaitu pada bulan juli dan September 2017. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagianyaitu 

Produksi, Klaim, dan Konservasi. Kegiatan di Produksiyaitu membantu 

penyusunan Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Lembar Kerja Kasir harian. Pada 

divisi Klaim kegiatannya yaitu menyusun berkas klaim nasabah yang belum 

lengkap sampai siap untuk diajukan ke pusat. Pada divisi konservasi kegiatan 

rutin yaitu mencetak data nasabah yang telah membayar dan mengkonfirmasi 

pembayaran pada sistem. 

 Pada pelaksanaan PKL ditemui beberapa masalah yang kemudian 

diusulkan beberapa saran untuk hal tersebut. Diantaranya pada kegiatan produksi 

mencetak data nasabaah yang menjadi kendala sering terjadinya trouble pada 

printer dot matrix yang disarankan oleh penulis adalah melakukan pembongkaran 

casing dan merapihkan kertas kembali dan memberikan waktu jeda untuk 

mendinginkan printer sebelum di gunakan untuk bekerja kembali. Pada bagian 

konservasi penulis menghadapi kendala yaitu Supervisor berhak akan laporan 

pp.07, tidak adanya bukti penerimaan pada saat pendistribusian laporan 

menyebabkan supervisor tidak mendapatkannya karena ada yang salah 

mengambil. Penulis mengusulkan untuk membuatkan supervisor sebuah hak akses 

dalam sistem yang hanya dapat melihat dan mencetak laporan pp.07, 

 

 

Kata Kuci : PKL,AJB Bumiputera 1912,Klaim, Produksi, Konservasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia  

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan. PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan   perencanaan   yang   sistematis   

dan   terarah. 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik 

maupun nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, 

sikap, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-

masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT AJB Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Menggala yang berlokasi di Jalan Lintas Timur nomor 100 Unit II 

Tulang Bawang, untuk mengetahui tentang proses bisnis dan produktivitas 

perusahaan. Tujuan lainya yaitu agar teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor PT AJ Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Menggala. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 
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bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut 

dalam judul laporan, yaitu: “Laporan Peraktik Kerja Lapangan PT AJ 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Menggala Bagian Klaim dan Bagian 

Administrasi”. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

praktik atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di PT AJB Bumiputera 

1912 Kantor cabang Menggala. 

2. Mengetahui pemanfaatan Sistem Informasi terkomputerisasi  yang digunakan 

perusahaan dalam bekerja serta mengetahui bagaimana proses-proses 

didalamnya. 

3. Mengembangkan keterampilan, melatih kedisiplinan, mengembangkan 

kreativitas dan melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan tim 

kerja. 

4. Mengetahui proses bisnis yang berjalan pada perusahaan AJB Bumiputera 

1912  seperti pemasaran, dan klaim asuransi. 
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1.3 Manfaat PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih 

diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya, 

memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta mempererat 

kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau instansi yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang pendidikan. 
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1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Menggala Jalan Lintas Timur nomor 100 Unit II Tulang Bawang. 

 

Gambar 3.1 Tampilan denah lokasi antara Universitas Teknokrat Indonesia 

ke kantor PT AJ Bumiputera  
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada semester pendek tahun 

akademik 2016/2017, selama ± 2 bulan, yang di mulai pada tanggal  12 Juli 

sampai 2 September 2017.  

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di AJB Bumiputera 1912 

Hari Mulai jam kerja Istirahat 
Mulai jam kerja–

selesai 

Senin 07.30 – 11.45 11.45 – 13.00 13.00 – 16.30 

Selasa 07.30 – 11.45 11.45 – 13.00 13.00 – 16.30 

Rabu 07.30 – 11.45 11.45 – 13.00 13.00 – 16.30 

Kamis 07.30 – 11.45 11.45 – 13.00 13.00 – 16.30 

Jum’at 07.30 – 11.45 11.45 – 13.00 13.30 – 16.30 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1  Sejarah Perusahaan 

 Berdasarkan website resmi www.bumiputera.com, Bumiputera berdiri atas 

prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris 

Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus 

Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi 

karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera 

(pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, 

tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha – sebagai salah satu 

keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912. 

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai 

Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. 

Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal 

sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama 

industri asuransi nasional Indonesia. 

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang 

kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu  sejak awal pendiriannya 

Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, 

yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis 

adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan 

Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas 

mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme 

pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini. 

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering 

Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang 

itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus 

mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering 

mata uang rupiah di tahun 1965 – yang memangkas asset perusahaan ini; dan 

bencana paling hangat – multikrisis di penghujung millenium kedua. Di luar itu, 

Bumiputera juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan 

sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman – mungkin karena persaingan 

atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang 

http://www.bumiputera.com/
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menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan 

keberlangsungan. 

Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan 

sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, 

dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok  Indonesia tengah berada 

di tengah capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing 

menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan 

sepermainan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri 

yang dirintis oleh pendiri Bumiputera, 91 tahun lampau. 

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru karena makin 

menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun 

berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir 

seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di 

negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia – sebagaimana visi awal 

pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat 

Indonesia. 

2.2 Profil Perusahaan 

 AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di 

Indonesia. 

Didirikan 105 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat 

Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan 

kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi 

mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi 

pendirian AJB Bumiputera 1912. 

AJB Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan 

hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di 

Indonesia. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki 

oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis 

Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 

'profesionalisme'. 

AJB Bumiputera 1912 menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah 

dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk 

mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi nasabah. 
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AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar 

belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan 

yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga 

keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya. AJB Bumiputera 1912 

adalah aset nasional pelopor asuransi di Indonesia. 

2.2.1 Visi dan Misi PT AJB Bumiputera 1912  

 Visi : 

1. Menjadikan Direktorat Pemasaran sebagai Pilar Utama 

terwujudnya AJB 

2. Bumiputera 1912 perussahaan asuransi jiwa terkemuka di 

Indonesia. 

 Misi : 

Mewujudkan pertumbuhan market share dan profit melalui: 

1. Produktif yang Kompetitif  

2. Sistem yang memadai 

3. SDM pemasaran yang berkwalitas  

4. Implementasi Budaya “Bumiputera” 

2.2.2  Logo PT AJB Bumiputera 1912 

 

Gambar 2.2 Logo AJB Bumiputera 1912. 

Logo ini membentuk sebuah mahkota atau aksesori kepala tradisional yang 

melambangkan kedaulatan, martabat, dan kekuatan yang terdiri dari tiga figur 

manusia (membangkitkan memori dari tiga pendiri AJB Bumiputera 1912) yang 

mewakili kesatuan dan kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai 

lapisan masyarakat. Logo ini juga merepresentasikan konsep Mutualitas antara 
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tiga pemangku kepentingan AJB Bumiputera 1912 yaitu Pemegang Polis, 

karyawan dan Negara. 

Simbol mahkota terletak di atas huruf "I" yang berarti Indonesia, 

merepresentasikan prestasi terbaik dari AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan 

asuransi Indonesia yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat Indonesia. 

Posisi simbol logo di atas huruf "I" juga menyerupai sebuah pohon yang 

merupakan simbol pertumbuhan dan pembaharuan. 

Logo AJB Bumiputera 1912 yang baru berwarna biru gradien (warna 

tradisional AJB Bumiputera 1912). Warna biru mewakili: kepercayaan, ketulusan 

dan ketenangan. Logo ini mengandung arti modern, inklusif, dan mencerminkan 

karakter tradisional Indonesia. Penggunaan warna tunggal membuat implementasi 

logo ini menjadi sangat mudah dan hemat biaya di segenap lapisan organisasi AJB 

Bumiputera 1912 di seluruh Indonesia 

2.3. Struktur Organisasi PT AJB Bumiputera 1912  

Sturuktur organisasi bagi suatu perusahaan mempunyai peranan yang 

penting dalam menentukan dan mempelancar jalannya roda perusahaan. 

Distribusi tugas, wewenang dan tanggung jawab serta keselarasan hubungan 

satu bagian dengan bagian yang lain dapat di gambarkan dalam suatu struktur 

organisasi. Dengan demikian di harapkan adanya suatu kejelasan arah dan 

Koordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan masing-masing karyawan 

dapat mengetahui dengan jelas dari mana perintah itu datang dan kepada siapa 

harus dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. 

  Untuk mencapai tujan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka struktur 

organisasi yang di gunakan oleh PT AJB Bumiputera 1912 adalah struktur 

organisasi campuran antara struktur organisasi lini dan fungsional (seperti pada 

gambar 2.2) . 

 Struktur organisasi lini adalah suatu struktur organisasi dimana wewenang 

dan kebijakan pimpinan atau atasan dilimpahkan  pada satu-satuan organisasi 

di bawahnya menurut garis vertikal. Sedangkan struktur organisasi fungsional 

adalah struktur organisasi di mana organisasi diatur berdasarkan 

pengelompokan aktivitas dan tugas yang sama untuk membentuk unit-unit 

kerja seperti, produksi, klaim, konservasi, kasir, dan sebagainya yang memiliki 

fungsi yang terspesialisasi. Spesialisasi di sini memberikan efisiensi kerja yang 
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lebih tinggi lagi. 

 Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa pimpinan tertinggi oleh seorang 

manager dan dibantu beberapa Asisten manager dan supervisior yang 

didalamnya telah terlihat batasan-batasan pertanggungjawaban dari setiap 

bidang pekerjaan tersebut. Di samping itu, adanya hubungan antara satu seksi 

dengan seksi lainya melalui fungsi masing-masing. 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT AJB Bumiputera 1912 KC.Menggala 

(Sumber : Kantor Pemasaran AJB Bumiputera 1912 Kc.  Menggala) 

2.3.1 Uraian Tugas dan Tanggung jawab 

   Pembagian fungsi dan tugas pokok dari tiap-tiap jabatan pada struktur   

organisasi PT AJB Bumiputera 1912 di atas adalah sebagai berikut. 
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1. Kepala Cabang 

    Adapun tugas pokok dari seorang Kepala Cabang antara lain : 

a) Pengembangan Organisasi Keagenan 

Pemenuhan Organisasi Keagenan sesuai dengan Kebutuhan dan 

Potensi Pasar 

1. Melakukan rekrut dan seleksi awal serta Job Orientasi calon Agen/ 

Supervisor. 

2. Menempatkan Supervisor dan Agen sesuai dengan Pasar 

Garapannya. 

3. Menyiapkan Surat Perjanjian Keagenan dan mengawasi 

Pelaksanaannya. 

4. Mengusulkan Diklat, Lisensi, Retraining dan Refresing Agen dan 

Supervisor. 

5. Melakukan pembinaan dan pengembangan keagenan. 

6. Melaksanakan Tertib Administrasi Keagenan. 

7. Melaporkan perkembangan prestasi dan tingkat keberhasilan 

Keagenan. 

b) Melaksanakan Kegiatan Operasional Produksi 

a. Menetapkan Pasar sasaran dan skala prioritas penggarapan Pasar 

b. Melaksanakan Pendataan Pasar 

c. Menganalisa potensi pasar berdasarkan data pasar. 

d. Menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan KWJP agen. 

e. Melaporkan kegiatan KWJP Agen. 

f. Melakukan Presentasi penjualan dalam kelompok pasar. 

g. Re-check Produksi baru untuk mendapatkan produksi sehat 

h. Konfirmasi pembayaran Premi Pertama. 

i. Pemberdayaan Pemegang Polis dan pusat pengaruh. 

j. Melakukan kegiatan Rapat Produksi. 
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2. Supervisor 

Tugas dan Wewenang Supervisor 

a. Sebagai rekrut. 

b. Trainer (pelatih) dan pembinaan. 

c. Analisator prospek/pasar. 

d. Mengawasi pelaksanaan makanisme kerja agen penjualan. 

e. Problem solver, mengalami permasalahan dan penjualan agen. 

f. Mengawasi cara kerja agen. 

g. Bertanggung jawab atas target produk dan target income dalam unit 

kerja 

3. KUAK (Kepala Bagian Administrasi) 

1. Kondisi Kerja 

1.1.Pelaksanaan administrasi dan keuangan 60% dari waktu kerja. 

1.2.Kegiatan pelayanan 30% dari waktu kerja. 

1.3.Pembinaan staff 10% dari waktu kerja. 

2. Peran 

Melaksanakan program kerja Kantor Cabang  khususnya bidang  

Administrasi dan Keuangan. 

3. Rincian Tugas 

a. Bersama Kepala Cabang menyusun program kerja, rencana 

penerimaan dan pengeluaran tahunan. 

b. Menyusun rencana penerimaan & pengeluaran bulanan (cash flow). 

c. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan 

Kantor Operasional. 

d. Administrasi Keuangan 

a. Administrasi Kas & Bank 

b. Administrasi Utang Piutang 

c. Administrasi Perpajakan 

d. Cash Management 

e. Administrasi Produksi & Provisi 

f. Administrasi Pemeliharaan Polis 

a. Administrasi Premi & Portofolio 
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b. Administrasi Pemulihan 

c. Administrasi Perubahan Polis 

g. Administrasi Klaim 

h. Administrasi Pinjaman Polis 

i. Administrasi Sarana & Prasarana 

a. Administrasi Inventaris 

b. Administrasi Barang Cetak 

j. Administrasi SDM 

k. Administrasi Kearsipan 

l. Administrasi Syariah 

4. Membina dan mengembangkan pegawai administrasi di Kantor  

Cabang. 

a) Mengadakan pertemuan dengan unit kerja minimal 1 bulan sekali 

dengan topik diskusi antara lain : 

- Tertib administrasi keuangan 

- Pemahaman SK / Pe   

- Pelayanan Prima 

- Produk Knowledge 

- Underwriting dan aspek hukum 

- Materi ujian AAMAI dll. 

b) Mendorong organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, 

penggunaan dan perkembangan teknologi terkini 

c) Mengusulkan peningkatan jenjang karier pegawai di organisasinya. 

5. Melakukan kegiatan pelayanan kepada Pemegang Polis, Agen dan 

Supervisor. 

1. Menangani premi tertunda 

2. Membuat buku telepon khusus Pemegang Polis 

3. Memberikan informasi dan pelayanan atas kelancaran hak-hak 

Pemegang Polis 

4. Menyelesaikan keluhan Pemegang Polis, Agen dan Supervisor pada 

kesempatan pertama.  

5. Menyajikan data dan informasi bisnis yang dibutuhkan Kacab dan 

melaporkan secara mingguan dan bulanan ke Kantor Wilayah. 
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6. Mengelola penggunaan, pemeliharaan dan keamanan sarana dan  

prasarana serta sistem aplikasi di Kantor Cabang. 

6.  Tanggung Jawab 

6.1. Terlaksananya Sisdur administrasi & keuangan di Kantor Cabang. 

6.2. Terciptanya tertib administrasi & keuangan di Kantor  Cabang. 

6.3. Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman. 

6.4. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas kasir dan 

pegawai di Kantor Cabang yang memiliki budaya pelayanan. 

6.5. Terpeliharanya inventaris dan perlengkapan kantor. 

6.6. Terjaminnya persediaan, pemeliharaan dan keamanan sarana dan 

prasarana di Kantor Cabang. 

6.7. Terselenggaranya penyajian data dan informasi bisnis secara 

lengkap akurat dan tepat waktu. 

6.8. Bertanggungjawab kepada  Kacab. terhadap hasil kerjanya. 

7. Wewenang 

7.1. Mengesahkan penerimaan premi maupun penerimaan di luar premi 

sesuai kewenangan yang diberikan. 

7.2.  Mengesahkan pengeluaran biaya kontraktual dan non-kontraktual 

sampai dengan batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

7.3. Memeriksa posisi kas dan bank setiap hari (melalui KU.25) 

maupun setiap saat. 

7.4. Merekomendasikan reward maupun punishment pegawai dalam 

unit kerjanya. 

7.5. Menandatangani laporan administrasi keuangan. 

7.6. Menandatangani surat antaran dan surat-surat yang bersifat rutin. 

4. Agen  

Tugas dan Wewenang Agen 

a. Fungsi dalam organisasi dengan menciptakan kepuasan pelanggan pasar 

melalui produk dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan 

dan harapan pelanggan,serta tercapainya sasaran operasional produksi. 
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b. Tugas pokoknya adalah melakukan perencanaan dan pengaturan kerja, 

melakukan penutupan atau penjualan asuransi jiwa, melakukan peleyanan 

kepada pemegang polis melakukan penagihan premi di wilayah dan 

melakukan pengamatan perkembangan dipasar. 

c. Pembagian waktu kerja, 20% waktu kerja agen di kantor dan 80%waktu 

kerja agen di lapangan (luar kantor). 

d. Larangan, antara lain merangkap kerja pada perusaan asuransi jiwa lain, 

menagih premi tanpa menggunakan kuitansi, menyalahgunakan uang 

premi dan wewenang yang diberikan untuk kepentingan umum. 
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5. Kasir 

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Administrasi Kas & Bank 

1.1. Membukukan transaksi keuangan kedalam aplikasi LBK dalam 

jumlah yang benar sesuai dengan bukti transaksi. 

1.2. Menerima dan mengeluarkan uang setelah ada fiatering dari Kepala 

Cabang dan atau KUAK. 

1.3. Memproses semua transaksi melalui Aplikasi LBK secara harian. 

1.4. Turut mengetahui likuiditas kas, terutama kewajiban kepada 

Pemegang Polis. 

1.5. Memberikan informasi kepada KUAK / Kacab atas realisasi 

pengeluaran biaya non-kontraktual pada bulan berjalan dan sampai 

dengan bulan berjalan. 

1.6. Memonitor dan menyetorkan uang ke Bank secara harian dan 

mentransfer uang ke Kantor Pusat secara berkala sesuai ketentuan. 

1.7. Membuat surat pemberitahuan pengiriman uang ke Kantor Wilayah / 

Kantor Pusat secara mingguan. 

1.8. Membuat dan mempertanggungjawabkan Rincian Sisa Kas Harian 

(KU.25) secara rutin. 

1.9.  Membuat rincian saldo Kas & Bank Harian dan dikirim ke Kantor 

Wilayah secara mingguan dan KU.10 secara bulanan. 

1.10.  Membuat rekonsiliasi bank setiap bulan dan dikirim bersamaan 

dengan rekap LBK bulanan. 

1.11.  Membuat dan mengirim Laporan LBK secara Mingguan, Bulanan, 

dan Tahunan, berikut semua lampirannya. 

1.12.  Mencatat pengobatan Pegawai / Keluarga pada buku tambahan 

setiap terjadi transaksi. 

1.13.  Memegang dan menulis peruntukan pada buku cheque yang  

dikeluarkan. 

1.14.  Mencatat penerimaan & pengeluaran cheque pada buku tambahan 

setiap terjadi transaksi. 

1.15.  Menyiapkan daftar rincian gaji pegawai sebelum tanggal 25. 
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1.16.  Mendistribusikan dokumen transaksi kas secara harian kepada 

bagian yang terkait dan mengarsipkannya dengan tertib. 

1.17.  Menertibkan arsip (dokumen) keuangan. 

2. Administrasi Utang Piutang 

2.1. Menyiapkan kuitansi tagihan angsuran utang piutang sesuai 

ketentuan. 

2.2. Mencatat utang piutang pada buku tambahan setiap terjadi 

transaksi. 

2.3. Memproses transaksi utang piutang secara harian pada aplikasi 

MTSUP. 

2.4. Memproses transaksi utang piutang pegawai yang mutasi pada 

aplikasi MTSUP. 

2.5. Membuat surat ke Kantor Pusat atas saldo utang piutang yang tidak 

terdaftar dalam slip gaji. 

3. Administrasi Perpajakan 

3.1. Mencatat seluruh penghasilan dan pajak setiap personil pada Buku 

Tambahan sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

3.2. Membuat dan menyetorkan pajak ke Bank/Kantor Pos setempat 

paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 

3.3. Membayar PBB setiap tahun sesuai ketentuan. 

3.4. Melaporkan SSP ke KPP sebelum tanggal 20 pada bulan berjalan. 

3.5. Melaporkan SPT masa bulanan ke Kantor Wilayah sebelum tanggal 

25. 

4. Wewenang 

Menolak semua transaksi yang belum ada fiatering KUAK dan KaCab. 

5. Tanggungjawab 

Bertanggungjawab kepada KUAK atas terlaksananya tertib administrasi 

kas & bank, utang piutang dan perpajakan. 

6. Bagian Konservasi 

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab : 

a) Administrasi Premi & Kuitansi 
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1. Meminta blanko Kuitansi Premi (Pp.04) ke Kantor Wilayah / Kantor 

Pusat dan menyimpan di tempat yang aman. 

2. Mencocokkan jumlah lembar dan nomor serie atas blanko kuitansi 

yang diterima dari Kantor Cabang. 

3. Mencatat Nomor Serie dan jumlah lembar ke dalam Buku Tambahan. 

4. Melakukan entry Nomor Serie ke dalam Aplikasi DSP. 

5. Melaporkan ke Kantor Pusat terhadap perbedaan fisik nomor serie 

kuitansi dengan data pada komputer. 

6. Mencetak Kuitansi Premi Jatuh Tempo dan meng-create untuk 

mendapatkan data Tanggungjawab (PP.06). 

7. Melakukan pencocokan fisik kuitansi berdasarkan Pp.06/06a dengan 

Pp.17, sebelum didistribusikan kepada Agen Debit. 

8. Mencetak kuitansi premi susulan, berdasarkan hasil pencocokan fisik 

kuitansi (butir g). 

9. Memeriksa kebenaran Titipan Setoran Premi dan diserahkan ke 

KUAK untuk dicatat pada Buku Kontrol Kas. 

10. Mendistribusikan print out Pp.07 kepada Supervisor. 

11. Melakukan pencoretan Pp.06/06a berdasarkan Pp.07 secara harian. 

12. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan (Pp.08, Pp.09, Pp.14) 

melalui Aplikasi DSP ke Kantor Wilayah sesuai dengan Menu 

Mingguan / Bulanan berikut print-outnya. 

13. Meng-entry kuitansi kembali (lapse, klaim, rusak, pindah) setiap akhir 

bulan. 

14. Mengambil data UPDMF (Master File baru) dari Kantor Cabang 

melalui modem / diskette secara mingguan (Rabu s/d Jum’at) dan 

langsung dilakukan proses Restore UPDMF pada aplikasi DSP. 

15. Melaporkan ke Kantor Pusat atas Status MF Polis yang tidak sesuai 

atau rusak. 

16. Membuat konfirmasi Premi Tertunda dan Jatuh Tempo. 

17. Membuat daftar premi BS yang diterima dari Agen Debit. 

18. Menyiapkan, membuat dan mengarsipkan Surat Pernyataan BS secara 

khusus. 

19. Membuat laporan estimasi Penagihan, LPR.01 dan DIV.02. 
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20. Membuat rekonsiliasi DSP vs Rekap LBK setiap bulan. 

b) Administrasi Portofolio 

1.  Melakukan pencetakan rekap MF polis dan Pp.13.R setiap bulan serta 

Pp.09 setiap minggu pada aplikasi DSP, kemudian dikirimkan ke 

Kantor Wilayah. 

2. Memeriksa kebenaran dan keberadaan MF polis berdasarkan Buku 

Produksi secara berkala. Jika terdapat perbedaan atau belum adanya 

MF polis agar segera 

3. melaporkan ke KUAK untuk diteruskan ke Kantor Wilayah dengan 

bukti pendukung (copy polis, copy KTP terakhir, copy Pp.07 

terakhir). 

4. Menyusun laporan perkembangan portofolio setiap bulan dan 

mengirimkannya ke Kantor Cabang. 

5. Melakukan update debit penagihan sesuai alamat tagih. 

c) Administrasi Pemulihan Polis 

1. Mendistribusikan data polis lapse kepada Agen setiap bulan. 

2. Mencetak dan mendistribusikan konsep perhitungan Pemulihan Polis 

sebanyak 10 (sepuluh) polis per Agen setiap bulan untuk dilakukan 

pemulihan. 

3. Menerima pengajuan permintaan pemulihan dari Pemegang Polis. 

4. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran data polis yang akan 

dipulihkan. 

5. Menyiapkan Blanko Pemulihan yang diperlukan untuk ditandatangani 

oleh Pemegang Polis, maupun Kepala Cabang / KUAK. 

6. Melakukan Proses Pemulihan Polis melalui Aplikasi Repulih secara 

keseluruhan. 

7. Mengirimkan berkas pemulihan polis yang telah diproses ke Kantor 

Wilayah. 

8. Mengirimkan berkas pemulihan polis medical ke Kantor Pusat cq. 

Departemen Pertanggungan dan memprosesnya setelah ada 

persetujuan/akseptasi dari Kantor Pusat. 

9.  Membuat laporan aktivitas pemulihan polis ke Kantor Wilayah secara 

bulanan. 
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10. Membuat rekonsiliasi Repulih vs Rekap LBK setiap bulan. 

d) Perubahan Polis 

1. Menerima Pengajuan dan memproses Perubahan Polis sesuai dengan 

permintaan dan / atau kesalahan pada polis, meliputi : 

a. Perubahan Cara Bayar dilakukan di Kantor Cabang 

b. Perubahan data Yang Ditunjuk di Kantor Wilayah. 

c. Perubahan lainnya ke Kantor Pusat. 

2. Membuat Kuitansi Titipan untuk biaya polis, apabila Pemegang Polis 

meminta untuk mengganti polis dengan Polis baru. 

3. Membuat / mengirim Laporan secara rutin ke Kantor Atasan. 

e) SPAP Masuk / Keluar 

1. SPAP Masuk 

a. Menerima dan memproses SPAP Masuk dari Kantor Asal melalui 

Aplikasi SPAP. 

b. Menyesuaikan debit penagihan sesuai dengan Alamat Pemegang 

Polis. 

c. Mensuply / mendistribusikan ke Agen yang bersangkutan sesuai 

dengan debit tagihannya. 

d. Mencatat di Buku bantu sebagai penambahan Portofolio. 

e. Polis yang mempunyai Pinjaman Polis, diserahkan ke KUAK untuk 

diteruskan kepada pegawai bagian Pinjaman Polis. 

2. SPAP Keluar 

a. Menerima dan memproses SPAP keluar sesuai dengan permintaan 

ke Kantor Tujuan melalui Aplikasi SPAP. 

b. Mengirim disket, voucher dan Polis jaminan (apabila terdapat 

Pinjaman Polis) ke Kantor Tujuan. 

c. Mencatat sebagai pengurangan Portofolio. 

f) Tanggung jawab 

Bertanggung jawab kepada KUAK terhadap tertib administrasi premi dan 

portofolio. 

1. Administrasi Barang Cetak 
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a. Mengajukan permintaan barang cetak ke Kantor Wilayah sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Mencatat setiap penerimaan dan pemakaian barang cetak pada 

buku tambahan. 

c. Membuat laporan pemakaian dan persediaan barang cetak ke 

Kantor Wilayah setiap awal bulan. 

d. Menata tempat barang cetak sesuai dengan jenisnya pada tempat 

yang aman. 

2. Administrasi Pengadaan/Pembelian Barang 

a. Menyusun data persediaan, penggunaan dan kebutuhan untuk 

pembelian alat-alat kantor dan keperluan kantor pada bulan 

berikutnya setiap tanggal 25. 

b. Mencatat setiap barang yang telah dibeli pada Buku Persediaan 

Peralatan Kantor setiap ada transaksi pembelian/penggunaan. 

c. Membuat laporan penggunaan alat-alat kantor dan keperluan 

kantor setiap bulan. 

3. Checklist Laporan 

 Membuat checklist laporan pemakaian dan persediaan barang cetak. 

4. Tanggungjawab 

Bertanggung jawab atas tersedianya dan tertib penggunaan barang cetak. 

7. Bagian Klaim 

     Uraian Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Administrasi Klaim 

1.1. Menyiapkan blanko persyaratan klaim yang diperlukan. 

1.2. Membuat pengajuan permintaan dana klaim HK/DKB (CM.01) 

sebelum tanggal 20 ke Kantor Cabang. 

1.3. Menerima, memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kebenaran 

perhitungan klaim yang diajukan. 

1.4. Mencocokan status polis berdasarkan kuitansi premi terakhir (atau 

Pp.07 terakhir) yang diajukan. 

1.5. Mengajukan klaim ke Kantor Cabang untuk mendapat persetujuan 

meliputi: 

a. Seluruh klaim MD. 
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b. Untuk klaim Penebusan dengan Nilai Tunai yang melampaui 

batas kewenangan Kantor Operasional. 

c. Melampirkan copy polis, copy KTP dan copy kuitansi premi 

terakhir (atau Pp.07 terakhir), khusus klaim HK dengan UP diatas 

Rp.100 juta. 

1.6. Memastikan kelengkapan klaim kecelakaan yang diajukan ke Kantor 

Cabang harus dilengkapi dengan proses verbal Kepolisian (BAP). 

1.7. Memproses Klaim melalui Aplikasi Klaim setelah mendapat 

persetujuan dari Kepala Wilayah/Cabang sesuai dengan batas 

kewenangan. 

1.8. Memeriksa dan memberi catatan pada polis terhadap klaim 

DKB/Tahapan. 

1.9. Mencatat dan mengarsipkan setiap polis (sertifikat) yang telah Habis 

Kontrak (pembayaran premi berakhir), tapi perusahaan masih 

mempunyai kewajiban (polis bebas premi). 

1.10. Mencatat pengambilan Nilai Tunai setiap Polis Permata sesuai 

dengan sisa pengambilan. 

1.11. Mencatat pemakaian kuitansi klaim pada buku tambahan dan 

membuat laporan pemakaian kuitansi klaim ke Kantor Wilayah. 

1.12. Membuat surat konfirmasi klaim HK/DKB sebulan sebelum jatuh 

tempo. 

1.13. Mengirimkan copy berkas klaim MD ke KP cq. Departemen 

Pertanggungan yang memiliki UP diatas Rp.50 juta atau US $ 

10.000. 

1.14. Mengirimkan berkas klaim MD yang telah direalisasi ke Kantor 

Cabang, mendahului laporan Pp.12 mingguan. 

1.15. Mengirimkan Laporan Klaim (Pp.12) dan berkas klaim secara 

mingguan ke Kantor Cabang setiap tanggal 8/15/22/1. 

1.16. Membuat dan mengirimkan Rekap Klaim HK/DKB yang telah 

dibayar dan yang belum dibayar secara bulanan.  

1.17. Mencoret daftar HK/DKB yang telah dibayar. 

1.18. Membuat rekonsiliasi Klaim versus Rekap LBK setiap bulan. 
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1.19. Membuat catatan seluruh transaksi klaim manual pada buku 

tambahan. 

1.20. Membuat catatan penyerahan polis kepada Pemegang Polis (Ahli 

Waris) pada buku tambahan terhadap polis-polis : MD, Polis Bebas 

Premi, Sertifikat. 

1.21. Menginventarisir dan memonitor seluruh klaim yang belum terbit 

persetujuannya dari Kantor Cabang (Kantor Pusat). 

1.22. Memeriksa MF polis yang sudah klaim (HK/MD/PNB) 

berdasarkan LBK dan membandingkannya dengan MF polis pada 

aplikasi DSP (demo) secara berkala. 

2. Cheklist Laporan 

2.1. Membuat dan mengisi cheklist laporan bidang pekerjaannya. 

3. Tanggungjawab 

Bertanggung jawab kepada KUAK terhadap tertib administrasi 

klaim (dari mulai pengajuan sampai dengan pengarsipan berkas). 

Tugas dan Tanggung Jawab  dalam kearsipan oleh bagian klaim: 

1. Administrasi Kearsipan 

1.1. Mengarsipkan seluruh berkas dokumen/surat sesuai dengan jenisnya. 

1.2. Menata tempat penyimpanan seluruh berkas dokumen/surat sesuai 

dengan ketentuan. 

1.3. Mengajukan permohonan pemusnahan arsip yang sudah kedaluarsa ke 

Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan. 

1.4. Membuat berita acara pemusnahan arsip dan melaporkannya ke 

Kantor Wilayah. 

2. Administrasi Surat Menyurat 

1.1. Membuat surat yang terkait dengan bidang tugas masing-masing dan 

diketahui oleh KUAK / KACAB. 

1.2. Mencatat nomor, tujuan, perihal dan tanggal surat keluar pada buku 

agenda. 

1.3. Mencatat pengiriman/penerimaan surat pada buku ekspedisi dan 

menyimpan resi pengiriman/penerimaan surat/dokumen. 

2. Tanggung jawab 
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     Bertanggung jawab atas tertib administrasi kearsipan dan surat 

menyurat. 

8. Bagian Produksi  

    Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Administrasi Pinjaman Polis 

1.1. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan 

Pinjaman Polis. 

1.2. Membuat permohonan pengajuan Pinjaman Polis (SP.01), maksimum 

60% dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan agunan. 

1.3. Membuat jadwal pembayaran Pinjaman Polis (waiting list). 

1.4. Membuat pengajuan Pinjaman Polis yang melampaui batas 

kewenangan Kantor Operasional ke Kantor Cabang. 

1.5. Mencetak Surat Pengakuan Utang (SP.02) melalui Aplikasi PJPOL 

setelah mendapat persetujuan Pemimpin Cabang/Pemimpin 

Operasional. 

1.6. Mencatat setiap penerimaan dan penggunaan blanko Surat Pengakuan 

Utang (SP.02) pada buku tambahan. 

1.7. Mengelola Portofolio Pinjaman Polis yang sudah ada meliputi : 

a. Membuat konfirmasi PJPOL baik yang aktip maupun pasif. 

b. Membuat blanko negosiasi ulang. 

c. Mencetak kuitansi angsuran. 

d. Mencatat setiap penerimaan dan pemakaian kuitansi angsuran pada 

buku tambahan. 

e. Mencoret daftar penyerahan kuitansi angsuran (SP.06) yang telah 

disetor/batal/ tidak tertagih. 

f. Menjaga dan menjamin keamanan berkas agunan PJPOL. 

1.8. Membuat dan mengirim Laporan Pinjaman Polis secara bulanan ke 

Kantor Cabang. 

1.9. Membuat rekonsiliasi PJPOL versus Rekap LBK setiap bulan. 

4. Cheklist Laporan 

Membuat dan mengisi cheklist laporan bidang pekerjaannya. 

5. Tanggungjawab 

Bertanggung jawab kepada KUAK terhadap tertib administrasi 
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PJPOL. 

Rincian Tugas : 

1. Mencatat dan mengecek kebenaran penerimaan blanko kuitansi PP / SP 

berikut kelengkapannya (Pd.03c, Pd.03.lb Vs-2, Pd.03-1a) pada buku 

tambahan. 

2. Mencatat bon kuitansi PP pada buku tambahan. 

3. Mencatat data pemegang polis pada lembar bon kuitansi atas PP yang 

sudah disetor/batal/rusak. 

4. Membuat daftar sisa kuitansi PP per Supervisor/Unit setiap akhir bulan. 

5. Membuat laporan pemakaian dan persediaan blanko kuitansi PP / SP 

berikut kelengkapannya kepada Kantor Cabang setiap awal bulan. 

6. Meminta blanko kuitansi PP / SP berikut kelengkapannya ke Kantor 

Cabang yang dilampiri dengan laporan pemakaian. 

7. Memeriksa kebenaran pengisian SP dan kelengkapan berkasnya. 

8. Mencatat setiap SP yang sudah lengkap dan benar pada Buku Produksi. 

9. Memberikan tanda khusus pada Buku Produksi terhadap produksi baru 

hasil kompensasi. 

10. Menjaga kerahasiaan dan keamanan Buku Produksi. 

11. Mengentry SP yang sudah memenuhi persyaratan transaksi dan telah 

diperiksa kebenarannya ke dalam Aplikasi SP_PCL atau SPAJR. 

12. Memeriksa editing dan membetulkan kesalahan sesuai dengan data 

yang tercantum pada dokumen pendukung SP. 

13. Mengirimkan diskette, berkas SP dan Pd.03c (komputer) ke Kantor 

Wilayah secara harian. 

14. Membuat konfirmasi penerimaan PP kepada Pemegang Polis. 

15. Mendata SP yang terlambat terbit polisnya dan membuat surat 

konfirmasi ke Kantor Wilayah. 

16. Meneliti kembali kebenaran data polis yang diterima dari Kantor 

Cabang (Nama, Alamat, Plan, UP, Premi, Kontrak, Ahli Waris). 

17. Mendistribusikan polis baru kepada Supervisor dan atau Agen Blok 

berikut menyerahkan dan menerima kembali tanda bukti penyerahan 

Polis. 

18. Membuat buku tambahan, khusus Plan Permata dan Plan Mitra. 
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19. Membuat check list penerimaan dan pengiriman SP ke Kantor 

Wilayah setiap bulan. 

20. Mengisi laporan produksi (LP.01) secara harian dan pelaporannya 

secara mingguan dan bulanan ke Kantor Wilayah. 

21. Membuat laporan produksi (Pd.06) dan lampirannya : 

a. Laporan Produksi Permata / Mitra. 

b. Laporan Plan-Plan Yang Terjual. 

c. Laporan Keagenan (DIV.01). 

d. Laporan Produktivitas Agen (LOP.01). 

e. Laporan Estimasi Produksi. 

f.    Laporan lainnya yang terkait dengan bidang produksi. 

22. Memeriksa kebenaran data dan perhitungan pengambilan provisi. 

23. Mencatat setiap pengambilan provisi pada Buku Produksi. 

24. Membuat daftar pengambilan SUJ produksi Agen / Supervisor. 

25. Memintakan fiatering KUAK setiap pengambilan provisi. 

26. Menertibkan dokumentasi pendukung SP dan Tanda Bukti 

Penyerahan Polis. 

27. Cheklist Laporan 

Membuat dan mengisi cheklist laporan bidang pekerjaannya 

(terlampir). 

28. Tanggungjawab 

Bertanggung jawab kepada KUAK terhadap tertib administrasi 

produksi dan provisi. 

  



27 

 

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. PELAKSANAAN PKL :  

EKO YULIANTO, NPM : 14312136 

3.1.1 Bidang Kerja 

 Penulis melaksanakan PKL di Semester pendek ganjil 2016/2017 selama 

kurang lebih 2 bulan (12 Juli 2017 sampai dengan 04 September 2017) di 

PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA selama PKL Penulis ditempatkan di 

bagian ADMINISTRASI KLAIM, secara umum kegiatan yang penulis lakukan 

selama PKL adalah: 

1. Mencetak PP.07 

2. Mencetak Voucher 

3. Mencetak Kuitansi 

4. Menyusun Berkas Nasabah 

5. Memasukan Data Nasabah ke Microsoft Excel 

6. Membuat Surat Klausula 

7. Troubleshooting pada Perawatan TIK 

8. Desain Banner 
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja  

 Secara detail pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh penulis sebagai 

berikut: 

1. Mencetak PP.07 

 PP.07 adalah berkas cetak yang berisikan data laporan jatuh tempo pembayaran 

nasabah tertagih. PP07 berisi data nomor POLIS nasabah nama nasabah, nama 

agen, rincian biaya pembayaran, total biaya yang harus di bayar nasabah. 

Mencetak PP.07 di lakukan untuk laporan harian setelah memeriksa PP.06 dan di 

lakukan mulai dari tanggal 1 – 15 setiap bulan sebelum jatuh tempo pembayaran 

(kuitansi premi jatuh tempo yang di bawa oleh agen penagih nasabah). Mencetak 

menggunakan aplikasi berbasis web 

localhosthttp://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket=ST-

11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas milik perusahaan, gambar berikut adalah 

tampilan awal dari aplikasi PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA, dikarenakan 

pembimbing menjaga kerahasiaan perusaan penulis tidak diberi akses sepenuhnya 

untuk menggunakan aplikasi pengolahan data yang ada di  PT.ASURANSI JIWA 

BUMIPUTERA. 

 

Gambar 3.1 Tampilan awal aplikasi di AJB Bumiputera 1912 

http://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket=ST-11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas
http://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket=ST-11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas
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Penulis hanya di beri akses untuk mencetak dengan memilih nomor agen 

yang sudah di tentukan oleh pembimbing penulis di instansi, ini adalah tampilan 

aplikasi untuk penulis mengerjakan tugas mencetak PP.07 atau berkas voucher 

pembayaran jatuh tempo nasabah PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERAtempilan 

berikut berisi Kode Kantor : DREP, Kantor Cabang : KC MENGGALA, Nomor 

Agen : disediakan Comboboxuntuk memilih nomor agen (agen adalah karyawan 

PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA yang tugasnya melakukan penagihan atau 

memberikan pelayanan guna kemudahan transaksi antara nasabah dengan kantor 

PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA cabang Menggala). 

 

Gambar 3.2 Tampilan aplikasiWeb di AJB Bumiputera 1912 
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Setelah memilih nomor agen maka akan tampil semua nama nasabah agen 

PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA berikutnya yang di lakukan penulis 

tinggal mengklik checklist dan mengisi data nasabah yang statusnya terbayar dan 

tanggal terbayardengan data di kertas yang di berikan oleh pembimbing. 

 

Gambar 3.3 Tampilan aplikasidi AJB Bumiputera 1912 
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Berikut adalah kertas yang di berikan oleh pembimbing sebagai tanda 

nasabah yang sudah terbayar di berikan tanda checklist (PP.06 list daftar nasabah 

tertagih). 

 

Gambar 3.4 Tampilan PP.06 di  AJB Bumiputera 1912 

Penulis melakukan tugas cetak PP.07, Voucher, Kuitansi pembayaran 

(Voucher atau laporan jatuh tempo pembayaran nasabah di ruangan administrasi 
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klaim dengan menggunakan komputer di bagian produksi) dan segala tugas yang 

berkaitan dengan produksi perusahaan penulis mengerjakan dengan komputer 

bagian produksi, di karenakan perusahaan membatasi hak akses penulis ataupun 

siswa PKL sebelum-sebelumnya guna keamanan data perusahaan, dan penulis pun 

mematuhi peraturan tersebut. 

 

Gambar 3.5 Penulis sedang mencetak PP.07di AJB Bumiputera 1912 
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Berikut adalah tampilan dokumen yang akan di cetak setelah memberi 

checklist pada nama nasabah yang akan di cetak dan meng klik submit maka 

tampilan akan dialihkan ke nitro pro 8 dokumen yang akan di cetak berformat 

PDF, dokumen tersebut berisikan nomor polis, mana pemegang polis/nasabah, 

premi/biaya asuransi nasabah. 

 

Gambar 3.6 Tampilan format PDF dari PP.07 sebelum di cetak di AJB 

Bumiputera 1912 
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PP.07 di cetak dengan menggunakan kertas roll berjenis 2 ply atau dalam 

satu lembar cetak ada dua lapis cetak, Semua tugas yang berkaitan dengan 

mencetak dokumen dengan kertas roll, penulis mencetak menggukan print dot 

matrix yang ada di perusahaan PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA. 

 

Gambar 3.7 Tampilan print dot matrixyang di gunakan untuk kegiatan produksi 

di AJB Bumiputera 1912 
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 Hasil cetakan dari PP.07 dan setelah semua dokumen di cetak 

penulis merapihkan kertas cetakan dan di serah ke karyawan bagian produksi 

untuk di tanda tangani oleh KUAK. 

 

Gambar 3.8 Tampilan hasil cetak PP.07 di AJB Bumiputera 1912 
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2. Mencetak Voucher 

Selain mencetak PP.07 Penulis juga mendapat tugas mencetak Laporan 

penagihan pembayaran nasabah (Voucher) Voucher adalah laporan penagihan 

pembayaran nasabah yang datanya berisikan nomor dan nama pemegang polis 

nasabah, tanggal penagihan jatuh tempo, rincian total biaya asuransi seperti biaya, 

materai, denda keterlambatan dan kurs dolar di hari tersebut. Mencetak Voucher 

di lakukan setiap awal bulan hingga pertengahan bulan setelah di cetak lalu 

diserahkan ke bagian produksi. Voucher di cetak menggunakan kertasroll berjenis 

3 ply atau satu kertas cetak memiliki tiga lapis cetak. Setelah di cetak penulis 

menyusun dan merapihkan lembar cetak lalu di serahkan ke karyawan bagian 

produksi untuk di tandatangani oleh KUAK. 

 

Gambar 3.9 Hasil Cetak voucherdi AJB Bumiputera 1912. 
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3. Mencetak Kuitansi 

Setelah Penulis mencetak PP.07 dan Voucher penagihan pembayaran 

asuransi nasabah. Penulis mendapat tugas untuk mencetak Kuitansi Pembayaran 

asuransi nasabah. Kuitansi adalah berkas yang di cetak setelah nasabah melunasi 

tagihan pembayaran asuransi, kuitansi berisikan data nomor dan nama polis 

nasabah, alamat nasabah, tanggal pembayaran, total bayar, biaya 

keterlambatan/denda, sebelum kuitansi di terima oleh nasabah kuitansi 

sebelumnya di beri cap dan di tandatangani oleh KUAK. Barulah kuitansi dapat di 

terima oleh nasabah. Kuitansi pembayaran ini  di cetak menggunakan kertas roll 2 

ply atau dalam satu lembar ada 2 hasil cetakan kertas. 

 

Gambar 3.10 Tampilan kuitansi pembayaran di AJB Bumiputera 1912 
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4. Menyusun Berkas Nasabah 

Menyusun Berkas Nasabah, tumpukan berkas sepertiyang ada di gambar 

adalah berkas PP.07,Voucher, dan Kuitansi (cetakan laporan jatuh tempo/daftar 

seluruh tanggung jawab pembayaran polis perbulan) dari bagian produksi dengan 

catatan sudah di tanda tangani oleh KUAK. Kemudian dokumen-dokumen 

tersebut penullis susun dan di urutkan berdasarkan  tanggal transaksi sesuai di 

bulan pencetakan terlama hingga terbaru trasnsaksi contoh penyusunan 

ditampilkan pada gambar  dibawah. 

 

 

Gambar 3.11 TampilanSusunan kumpulan Dokumen yang sudah di cetak 

pp.07,voucher, kwitansi di AJB Bumiputera 1912. 
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5. Memasukan Data Nasabah ke Microsoft Excel 

Penulis juga mendapatkan tugas memasukan data perusahaan ke Microsoft 

Excel berupa laporan pemulihan polis kantor unit layanan administrasi 

menggala.Memasukan data tersebut dilakukan jika terjadi beberapa nasabah yang 

memiliki keterlambatan pembayaran jatuh tempo selama 3 bulan setelah transaksi 

telah melapor ke administrasi klaim untuk melakukan pemulihan polis. Polis 

adalah rekening asuransi yang di pegang oleh nasabah. 

 

Gambar 3.12 Tampilan penulis membantu karyawan memasukan data ke 

Microsoft Excel di AJB Bumiputera 1912 
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Pembimbing sudah menyediakan form untuk penulis mengisi data nasabah 

yang akan dimasukan ke dalam Microsoft Excel, data yang di masukan penulis 

kedalam Microsoft Excel adalah nomor dan nama pemegang polis, total premi, 

tanggal kas, yang memulihkan. 

 

Gambar 3.13 Form pemulihan polis Microsoft Excel yang di gunakan untuk 

memasukan data di AJB Bumiputera 1912 

 

 Berikut adalah tampilan setelah penulis selesai menginputkan data ke 

Microsoft Excel setelah itu data dan cetakan di serahkan kebagian kasir. 
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Gambar 3.14 Data Pemulihan Polis Keterlambatan jatuh tempo yang sudah di 

kerjakan diAJB Bumiputera 1912. 

Setelah penulis selesai memasukan data ke Microsoft Excel penulis 

selanjutnya mencetak dokumen tersebut untuk di serahkan ke karyawan bagian 

administrasi klaim. 
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Gambar 3.15 Cetak dokumen Pemulihan Polis Keterlambatan jatuh tempo di 

AJB Bumiputera 1912. 
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6. Membuat Surat klausula 

Selain mencetak berkas dan memasukan data penulis juga mendapat tugas 

menulis Surat untuk prosedur klausula. Klausula adalah surat syarat pengajuan 

klaim untuk mencairkan dana ganti rugi seperti dana jaminan kecelakaan kerja, 

kerusakan materi sperti toko ataupun tempat dagang, atau jaminan kematian 

karyawan ataupun nasabah yang tertanggung oleh asuransi, maka di buatkan surat 

klaim klausula guna mendapatkan dana pencairan ganti rugi yang isinya adalah 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

 

 

Gambar 3.16 Membuat surat klausula pengajuan  untuk nasabah kecelakaan kerja  

di AJB Bumiputera 1912. 
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7. Troubleshooting pada Perawatan TIK 

Selain bidang kerja pelayanan administrasi klaim yang sudah di tetapkan, 

penulis juga mendapatkan tugas di luar bidang kerja yang ada di perusahaan 

diantaranya : 

- Pengecekan dan Perawatan PCyang di maksut oleh penulis adalah 

melakuan pembongkaran CassingCPU lalu di lakukan pembersihan debu 

menumpuk yang ada didalam CPU karna bertahun-tahun belum pernah di 

bersihkan sebelummnya. 

 penggantian batre cmos. Penggantian batre cmos di lakukan karena pengaturan 

waktu di beberapa komputer tersebut sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga 

penulis berinisiatif untuk mengusulkan mengganti batre cmos yang ada di 

beberapa komputer yang sudah tidak berjalan, karena hal tersebut dapat 

mengganggu kinerja karyawan saat komputer terkoneksi ke internet. 

Penggantian Power Supply pada CPU bagian pajak. Sebelumnya transaksi 

pajak di lakukan di bagian produksi karena komputer yang seharusnya di gunakan 

untuk perhitungan pajak sudah lama tidak bisa di gunakan dan di simpan di 

gudang, penulis berinisiatif menanyankan cpu tersebut untuk di cek kerusakannya 

dan pembimbing memboleh untuk di lakukan pengecekan dan perbaikan. Dan 

setelah di lakukan pengecekan kerusakan penulis menemukan CPU tersebut 

mengalami kerusakan di bagian power supply dan penulis meminta pembimbing 

untuk mengganti power supply yang baru agar komputer bagian pajak dapat di 

gunakan kembali. 
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Gambar 3.1 7Perawatan Komputer Di AJB Bumiputera 1912. 

8. Desain Banner 

Salah satu tugas di luar dari bidang kerja yang ada di perusahaan penulis 

mendapat tugas untuk mendesain banner untuk perusahaan yang di minta oleh 

KACAP (Kepala Cabang) sesuai dengan inisiatif dari KACAP diantaranya 

penulis di minta untuk membuat desain banner lowongan kerja, sponsor 

perusahaan, dan banner hari kermerdekaan 17 Agustus 1945. 

Software yang di gunakan oleh penulis untuk mendesain banner ada dua 

software yaitu CorelDraw X4 dan Photoshop CS6, CorelDraw x4 di gunakan 

untuk menggambar pola dan tulisan pada banner. Sedangkan Photoshop CS6 di 

gunakan untuk memotong dan mengatur ukuran logo dan gambar lainya sesuai 

banner, lalu kembali ke CorelDraw X4 untuk Publish gambar berformat JPG, 

setelah itu desain banner di cetak di tempat percetakan. 

Membuat desain banner lowongan kerja. 

 

Gambar 3.18 Desain Banner Lowongan Kerja, PT. AJ Bumiputera Kantor cabang 

MENGGALA Banjar Agung. 
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Membuat desain banner memperingati hari kemerdekaan 17 agustus 1945. 

 

Gambar 3.19 Desain Banner memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

PT. AJ Bumiputera Kantor cabang MENGGALA Banjar Agung. 

Membuat desain banner untuk agen bumiputera. 

 

 

Gambar 3.20 Desain Banner yang di berikan untuk para agen, PT. AJ 

Bumiputera Kantor cabang MENGGALA Banjar Agung.  
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1.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis mendapatkan 

kendala pada saat melakukan kegiatan di tempat PKL. Dengan adanya kendala 

tersebut tentunya kegiatanPKLtidak berjalan dengan lancar, sehingga 

membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perkerjaan tersebut. Kendala ketika 

melaksanakan kegiatan PKL, yaitu: 

Kendala yang dihadapi oleh penulis adalah disaat pencetakan berkas 

seperti PP.07, Kuitansi , dan Voucher. Yang dimana berkas tersebut harus di cetak 

di printer dot metrix dan yang sering terjadi adalah kertas sering tersangkut pada 

roda penggulung printer karna tidak bekerja dengan baik disaat sudah terlalu lama 

digunakan untuk bekerja atau sudah terlalu panas, yang dimana saat penulis harus 

menyelesaikan banyak pekerjaan dan perangkat pendukung kerja sering 

mengalami masalah tersebut. 

1.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang di hadapi diatas penulis beusaha untuk mengatasinya. 

Adapun hal-hal yang di lakukan seperti: 

Cara mengatasi kendala sebelum melakukan tindakan perbaikan pada printer dot 

metrix Penuis terlebih dahulu searching di Website terpercaya salah satunya 

KASKUS hari senin 07 agustus 2017  pukul 13:00 “Menurut agitaafrina30 dalam 

situs KASKUS 

https://www.kaskus.co.id/thread/560e0bebd89b096a238b456d/memperbaiki-

masalah-pada-printer-dot-matrix/. 

"1. Kendala kertas macet Menurut pengalaman kami, kendala kertas yang macet 

pada printer dot matrix di sebabkan oleh berbagai hal. Artinya tidak ada hal pasti 

yang menjadikan kendala macetnya kertas. Salah satu penyebab yang paling 

sering menyebabkan kertas macet adalah kertas yang terjebak di bawah roller atau 

tractor feed printer dot matrix anda. Jika hal ini terjadi, anda bisa dengan mudah 

mengatasinya dengan cara, melepaskan roller yang ada pada printer lalu menarik 

keluar kertas yang terjebak. Pasang kembali roller-nya lalu lakukan cetak ulang. 

 

Ciri-ciri masalah ini bisa anda lihat dengan mudah ketika kertas masuk ke dalam 

https://www.kaskus.co.id/thread/560e0bebd89b096a238b456d/memperbaiki-masalah-pada-printer-dot-matrix/
https://www.kaskus.co.id/thread/560e0bebd89b096a238b456d/memperbaiki-masalah-pada-printer-dot-matrix/
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printer. Sebagian besar kertas akan terjebak di bawah roller dan sisanya tidak bisa 

masuk. Hal ini menyebabkan kertas berikutnya tidak bisa masuk sehingga 

aktivitas mencetak akan terhenti. Masalah ini bisa juga muncul ketika label cetak 

terpisah dari backing dan stick dari roller. 

Kendala kertas macet juga bisa muncul ketika ujung dari traktor feed 

terpisah (tidak bersentuhan) dari kertas ketika melakukan aktivitas mencetak. 

Terkadang hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan, namun jika keadaan tersebut 

sering terjadi maka bisa disimpulkan bahwa itu adalah masalah mekanika pada 

printer. Bagaimana cara memperbaiki printer dot matrix ini? Anda bisa dengan 

mudah menarik kertas tersebut dan menekan tombol form feed beberapa kali. 

Perhatikan tractor feed printer anda untuk memastikan jika traktor feed tersebut 

berjalan dan saling sinkronisasi satu sama lain. Beberapa printer dot matrix 

menggunakan sabuk berupa karet untuk menggerakan tractor feed dan seiring 

berjalannya waktu, sabuk ini bisa saja kendur, putus atau mungkin berada tidak 

pada jalurnya." 

Dalam mengatasi kendala tersebut Penulis , melakukan Pembongkaran di casing 

bagian atas printer lalu mengambil kertas yang tersangkut pada printer lalu 

memasang kembali pada roda penggulung printer lalu mencetak kembali 

dokumen yang rusak disaat mencetak sebelumnya.”. 

 

 Dari penjelasan yang ada di forum tersebut maka penulis melakukan tindakan 

sama seperti yang di jelaskan di forum kaskus tersebut, yaitu penulis menekan 

tombol poweruntuk mematikan printer dan mencabut stop contactlalu melepas 

cassingbagian atas dan mengambil kertas yang tersangkut lalu merpihkan kertas 

yang rusak tersangkut di printer dengan cara merobek keras yang rusak, karna 

jenis kertas yang di gunakan continous atau memiliki garis potong maka penulis 

mudah untuk merobeknya setelah itu penulis memasang kembali kertas di roda 

penggulung dan memasang cassing bagian atas dan memasang kembali stop 

contactsebelum penulis menghidupkan printer penulis menunggu kurang lebih 5-

10 menit untuk mendinginkan printer sebelum di gunakan untuk bekerja kembali. 
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3.2 PELAKSANAAN PKL : SURURUDIN, 14312143 

3.2.1 Bidang Kerja 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 

2017 sampai dengan 2 September 2017 di AJB Bumiputera dan 

penulis ditempatkan di bagian Konservasi dengan tugas: 

a. Memasukan data nasabah terlambat ke Ms. Excel 

b. Mencetak  PP.07  

c. Mencetak kuitansi pembayaran polis 

d. Menyusun berkas nasabah 

e. Troublesshooting pada perangkat TIK 
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3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada masa pelaksanaan PKL diAJB Bumiputera secara detail 

adalah sebagai berikut : 

a. Memasukan data nasabah terlambat ke Ms. Excel 

Data nasabah adalah data pemegang polis yang berisi nomor 

polis, nama pemegang polis, total premi, tanggal kas dan pemulihan. 

Data tersebut yang berasal dari Kecamatan Menggala, penulis terima 

dari Bapak A. Syafaruddin, A.Md selaku pembimbing selama 

menjalankan PKL di PT. AJ Bumiputera. Data nasabah tersebut 

dipilih berdasarkan keterlambatan pembayaran jatuh tempo selama 

tiga bulan, lalu data nasabah tersebut di input ke Ms. Excel setelah 

selesai di masukkan data tersebut akan diserahkan ke administrasi 

klaim 

 

Gambar 3.21 Tampilan laporan data nasabah terlambat di Ms. 

Excel 
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b. Mencetak PP.07. 

Penulis melakukan pencetakan laporan berupa PP.07 yang 

akan di distribusikan kepada supervisor. PP.07 berisi data nasabah 

yang telah melakukan pembayaran asuransi. Kegiatan ini dilakukan 

pada setiap sebelum jatuh tempo pembayaran (kuitansi premi jatuh 

tempo yang di bawa oleh agen penagih nasabah). Mencetak 

menggunakan aplikasi berbasis web 

localhosthttp://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket

=ST-11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas 

milik perusahaan gambar 3.22 berikut adalah tampilan awal dari 

aplikasi web nya. 

 

Gambar 3.22 Tampilan awal aplikasi di AJB Bumiputera 

1912 

  

http://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket=ST-11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas
http://bns3.bumiputera.net:7777.bnshomeA/home.jps?ticket=ST-11526690-ExnecT16O0FoebhacgvO-cas
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 Penulis diberi tugas yaitu mencetak dengan nomor agen, ini adalah 

tampilan aplikasi untuk mengerjakan tugas mencetak PP.07 atau 

berkas voucher pembayaran jatuh tempo nasabah yaitu nomor agen: 

Disediakan Combo box untuk memilih nomor agen yang akan di cetak 

(agen adala karyawan PT.ASURANSI JIWA BUMIPUTERA yang 

tugasnya melakukan penagihan atau memberikan pelayanan guna 

kemudahan transaksi antara nasabah dengan kantor) 

 

Gambar 3.23 Tampilan aplikasi Web di AJB Bumiputera 1912 

Setelah memilih nomor agen maka akan tampil semua nama 

nasabah agen PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA berikutnya 

yang di lakukan penulis tinggal mengklik checklist dan mengisi data 

nasabah yang statusnya terbayar dan tanggal terbayar dengan data di 

kertas yang di berikan oleh pembimbing. 
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Gambar 3.24 Tampilan data nasaba agen AJB Bumiputera 

1912 

 

Berikut adalah kertas yang di berikan oleh pembimbing sebagai 

tanda nasabah yang sudah terbayar di berikan tanda checklist 

 

Gambar 3.25 Tampilan PP.06 di  AJB Bumiputera 1912 

Berikut adalah tampilan dokumen yang akan di cetak setelah 
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mencetak memberi checklist pada nama nasabah yang akan di cetak 

dan meng klik submit maka tampilan akan dialihkan ke nitro pro 8 

dokumen yang akan di cetak berformat PDF, dokumen tersebut 

berisikan nomor polis, mana pemegang polis/nasabah, premi/biaya 

asuransi nasabah. 

 

Gambar 3.26 Tampilan format PDF dari PP.07 sebelum di cetak 

Hasil cetakan dari PP.07 setelah dokumen di cetak penulis 

merapihkan kertas cetakan dan di serah ke karyawan bagian produksi 

untuk di tanda tangani. 

 

Gambar 3.27 Tampilan hasil cetak PP.07 
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c. Mencetak Kuitansi Pembayaran Polis 

Pembayaran kuitansi ini adalah berkas yang akan di terima oleh 

nasabah setelah PP.07 dan voucher di cetak dan telah di tandatangani 

oleh KUAK, kertas yang di gunakan untuk mencetak kuitansi adalah 

kertas roll dalam satu lembar ada dua hasil cetakan. 

Kuitansi berisikan data nama nasabah, alamat nasabah, tanggal 

pembayaran, nomor polis, total bayar, biaya keterlambatan atau 

denda, dan sebelum kuitansi di terima oleh nasabah kuitansi 

sebelumnya di beri cap dan di tandatangani oleh KUAK. Baru lah 

setelah itu kuitansi dapat di terima oleh nasabah 

 

Gambar 3.28 Tampilan kuitansi 

  



56 

 

 
 

d. Menyusun berkas nasabah 

 Menyusun berkas perusahaan PT. ASURANSI JIWA 

BUMIPUTERA di lakukan setelah mencetak dokumen berkas PP.07, 

voucher, dan kuitansi (cetakan laporan jatuh tempo/daftar seluruh 

tanggung jawab pembayaran polis perbulan) dari bagian produksi 

dengan catatan sudah di tanda tangani oleh KUAK (Kepala Unit 

Bagian Administrasi). Dokumen yang sudah di terima lalu di susun 

dan di urutkan berdasarkan  tanggal pencetakan. 

 

Gambar 3.29 Tampilan Berkas nasabah 
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e. Troubleshooting pada perangkat TIK 

1. Pengecekan dan Perawatan PC\ 

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menjaga 

kesinambungan operasional dan kinerja dari unit komputer yang 

digunakan. Kegiatan pengecekan dan Perawatan komputer 

dilaksanakan sesuai kebijakan masing-masing komputer. Alasan 

dilaksanakan perawatan komputer adalah karena komputer 

rentan terhadap masalah (virus, kotornya hardware, dll) 

sehingga perlu memastikan komponen-komponen hardware 

berjalan dengan baik. 

2 Penggantian baterai CMOS pada PC di bagian administrasi. 

 

Gambar 3.30 Ketika mengganti baterai cmos 
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1.2.3 Kendala yang dihadapi 

Mencetak laporan daftar pengeluaran PP.07. Laporan PP.07 di cetak 

untuk di berikan pada supervisor sebagai bukti pengendalian agen secara 

bulanan, bahwa agen telah melakukan penagihan ke nasabahnya kendala 

yang dihadapi : 

a. Supervisor berhak akan laporan PP.07, tidak adanya bukti 

penerimaan pada saat pendistribusian laporan menyebabkan 

supervisor tidak mendapatkannya karena ada yang salah mengambil.  

b. Pencetakan laporan ini masih terbilang konvensional dan boros 

kertas. 

1.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

a. Menurut jurnal Heru arranuri dan Erwin gunadhi (2015:2), 

 Access control adalah salah satu Aspek yang berhubungan dengan cara 

pengaturan akses kepada informasi. Salah satu cara yang umum 

digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengatur akses ke 

informasi melalui mekanisme “authentication” dan “access control”. 

Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan 

“password”. 

b. Menurut Andrew Schneiter, Harold F. Tipton CISSP, Steven 

Hernandez CISSP(2012), 

access controladalah sebuah proses yang hanya memperbolehkan user, 

program, atau sistem komputer yang berwenang untuk melihat, 

mengubah, atau mengambil alih sumber daya dari sistem komputer. 

Juga sebuah mekanisme untuk membatasi bebeapa sumberdaya untuk 

user yang berwenang. 

Setelah membaca keterangan diatas penulis menarik kesimpulan, 

bahwa access control adalah satu Aspek yang berhubungan dengan 

cara pengaturan akses kepada informasi yang hanya memperbolehkan 

user, program, atau sistem komputer yang berwenang untuk melihat, 

mengubah, atau mengambil alih sumber daya dari sistem komputer. 

Penulis mengusulkan untuk membuatkan supervisor sebuah hak akses 

dalam sistem yang hanya dapat melihat dan mencetak laporan PP.07,  
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Gambar 3.31 Diagram aktivitas  sistem yang diusulkan. 

Dengan demikian setiap kali supervisor ingin melihat atau 

menyimpan laporan PP.07, supervisor hanya tinggal login kedalam 

sistem. Solusi ini dirasa dapat mengatasi kedua kendala yang penulis 

sebutkan di atas. 
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BAB IV 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum, kegiatan PKL yang penulis lakukan di PT. Asuransi Jiwa 

Bumiputera Kantor Cabang Menggala telah terlaksana dengan baik. Dari hasil 

Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dapat: 

1. Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dalam 

mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sesungguhnya di masa 

mendatang. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal serta belajar 

tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan 

solusi di tempat Praktik Kerja Lapangan. 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di perkuliahan 

kedalam kehidupan nyata di tempat Praktik Kerja Lapangan. 

4. Meningkatkan hubungan baik antara Universitas Teknokrat Indonesia 

dengan tempat Praktik Kerja Lapangan. 
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4.2  Saran 

Dari hasil pembahasan di atas dan melihat fakta yang ada. Maka penulis 

mencoba memberikan saran sebagai masukan bagi Mahasiswa dan Universitas, 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mahasiswa 

a. Diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 

Praktik Kerja Lapangan. 

b. Diharapkan mahasiswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan 

pihak Instansi/perusahaan. 

c. Diharapkan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan dosen 

pembimbing agar segala sesuatu yang dilaksanakan selama kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan yang berlangsung dapat berjalan dengan 

baik dan memberikan hasil yang maksimal. 

2. Untuk Universitas 

a. Menjalin komunikasi yang baikdengan perusahaan yang menjadi 

tempat PKL  mahasiswa sebelumnya, guna mempermudah mahasiswa 

berikutnya yang ingin PKL di perusahaan tersebut. 

b. Memberi list dafrar perusahaan yang sudah menjadi tempat 

mahasiswa PKL Universitas untuk mahasiswa berikutnya. 

c. Memberikan bimbingan tambahan terkait permasalahan ditempat PKL 

yang sering dialami mahasiswa sebelumnya 
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Dokumentasi Kegiatan PKL di AJ Bumiputra Cabang Menggala Tulang 

Bawang 

1. Memasukkan Data Ke Ms. Excel 

 
2. Mencetak PP.07 

 
3. Mencetak PP.07 
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4. Mengganti Powes Supply 

 
5. Photo Bersama Karyawan AJB Bumiputra 

 
6. Photo Bersama Karyawan AJB Bumiputra 
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