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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan BPJS Ketenagakerjaan selama 

2 bulan yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2017. 

  Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi 

dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Pemasaran yang 

dilakukan secara rutin adalah merencanakan program pemasaran formal, informal 

dan khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan 

memlalui program JRM di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran 

wilayah. bila terjadi gangguan ada prosedur yang harus dijalankan untuk 

menyelesaikan gangguan tersebut. Pada divisi Pelayanan kepuasan pelanggan ada 

beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya melayani, merencanakan, 

mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program JHT, JK, JPK dan JKK 

guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar 

kualitas yang ditentukan.  

  Prosedur penanganan pada divisi pemasaran dan pelayanan perlu 

ditingkatkan sosialisasinya, supaya bila ada yang belum tau atau ada karyawan 

baru bisa dengan mudah mempelajarinya dan mendapatan informasi.  

 

 

Kata Kuci : PKL, BPJS Ketenagakerjaan , komunikasi data. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

dibidang jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yaitu 

jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian 

(JKM), bukan peneriama upah (BPU), jasa konstruksi dan jaminan pensiun.  

Untuk mendukung kegiatan operasional di kantor maupun di lapangan 

diperlukan pendukung kerja yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 

perlu diadakannya Praktik Kerja Lapangan yang menjadi tempat bagi mahasiswa 

untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kemampuan secara 

teoritis yang didapat dari bangkun perkuliahan dalam bentuk kerja nyata di BPJS 

Ketenagakerjaan. Program PKL yang diadakan oleh akademi menuntut 

mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih 

menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. Berdasarkan yang 

dimiliki oleh setiap mahasiswa, perusahaan membagi beberapa bagian dalam 

tugas untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan seperti bagian pemasaran, bagian 

umum dan SDM, bagian pelayanan dan bagian keuangan. 

Informatika sudah menjadi faktor penting dalam pelayanan yang dilakukan pada 

BPJS Ketenagakerjaan. Situs resmi BPJS Ketenagakerjaan  juga menyediakan 

banyak informasi bagi masyarakat seperti profil, manajemen perusahaan, program 

program yang dimiliki dan pelayanan untuk nasabah. Untuk itu dengan 

melakukan perubahan budaya berorganisasi dengan merubah pola pikir pegawai 

menjadi marketing oriented yang sudah diterapkan, sehingga menuntut 

perusahaan memberikan pelayanan prima dan produk tepat guna. 
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Praktik Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan merupakan sarana yang paling 

tepat bagi para mahasiswa untuk mengetahui dan mempraktikan secara langsung 

bagaimana melakukan penginputan data, mengolah data, mengatur jaringan 

komputer dan membuat laporan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut dalam 

judul laporan, yaitu: “Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Bagian Divisi Pemasaran”. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam 

proses belajar yang harus penulis selesaikan, karena program praktik ini sangat 

dibutuhkan terutama untuk mengimplementasikannya ilmu pengetahuan didunia 

kerja yang sebenarnya, adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan di 

BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. Melatih dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja di BPJS 

ketenagakerjaan. 

2. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai dunia kerja di BPJS 

Ketenagakerjaan. 

3. Membentuk mental mahasiswa dalam dunia kerja di BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4. Untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung dari  BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

1.3 Manfaat PKL 

Manfaat dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa  

1) Menambah wawasan bagi mahasiswa. 

2) Memperluas relasi jarigan didunia usaha yang nantinya menjadi 

tempat untuk informasi mengenai pekerjaan. 

3) Menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan di perusahaan. 
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b. Kegunaan bagi perusahaan 

1) Sebagai sarana untuk kerjasama antar pihak perusahaan dengan 

pihak akademi. 

2) Membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. 

3) Sebagai catatan perusahaan untuk menilai skill dan pengetahuan  

yang dimiliki mahasiswa untuk dapat bisa bergabung diperusahaan 

tersebut. 

 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan, yakni BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung Jl. Dr Warsito No. 04 Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan waktu 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama dua bulan dimulai pada 

hari senin – kamis 07.30 – 13.00 WIB dan hari jumat pukul 07.00 – 13.00 WIB di 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan 

kewajiban Negara untuk memberikan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan 

kondisi keuangan Negara indonesia seperti halnya Negara berkembang lainnya, 

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded sosial security, yaitu 

jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja 

disektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 dan UU No. 2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 

tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang Pokok-pokok 

Tenaga Kerja, Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin 

transparan.  

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan 

hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh 

suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 

tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang 

mewajibkan setiap pemberi kerja / pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti 

program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang wadah penyelenggara ASTEK 

yaitu Perum Astek. 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT 

Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan 

Undang-undang No. 3 tahun 1992 yang mengatur tentang program Jamsostek yang 

terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sejarah pada akhir tahun 

2004, Pemerintah juga memberikan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan
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martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman 

kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi 

maupun produktivitas kerja. Kiprah perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan 

hak normatif tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek 

(Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), 

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 

Tahun 2011 ditetapkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap 

dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi 

JKK, JHT, JKM, dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015 serta mulai 1 

januari 2014, JPK telah dilimpahkan kepada PT ASKES. BPJS Ketenagakerjaan yang 

mulai berlaku 1 januari 2014, dan mulai beroperasi paling lambat 1 januari 2015 

penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, 

program Jaminan Pensiun dan program Jaminan Kematian bagi peserta. Dalam 

mentransformasi PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan melalui beberapa tahap. 

Pertama, tahap rekonsolidasi yaitu membangun kepercayaan dari seluruh stake 

holder. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengawal regulasi, mereview teknis 

operasional dan sosialisasi masiv. Dan ini semua sudah dilakukan selama tahun 2012. 

Kedua, pada tahun 2013 dilaksanakan, tahap fit-in infrastukture yakni bagian 

membangun landasan yang kokoh sebagai BPJS. Yang dilaksanakan tahap ini adalah 

meningkatkan kepesertaan, layanan, penguatan database dan TI, peningkatan investasi, 

keuangan dan peningkatan kualitas SDM. Sampai desember 2013 jumlah peserta PT 

Jamsostek menjadi 11,6 juta orang, dari hanya 8 juta orang pada tahun sebelumnya. 

Pada awal tahun 2013 pihaknya membangun tiga kantor wilayah baru Jamsostek. 

Dengan demikian kantor wilayah PT Jamsostek menjadi 11 kantor, dimana selamai ini 

hanya 8 kantor wilayah. Penambahan kantor wilayah PT Jamsostek ini dilakukan untuk 

lebih mendekatkan pelayanan kepada peserta. Dan mulai 1 april 2013, organisasi 

Jamsostek menjadi baru dimana PT Jamsostek namanya menjadi Badan Penyelenggara 

(BP) Jamsostek, kepala kantor wilayah dinamakan Chief Executive Officer (CEO) 

Regional. 
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2.2 Logo Instansi  

Logo perusahaan merupakan gambaran dari identitas sebuah perusahaan.  

Adapun logo dari BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan cabang Lampung 

Arti logo BPJS Ketenagakerjaan : 

Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda yaitu hijau, putih, 

kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan sekedar agar logo 

baru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna tersebut mengandung nilai 

dan makna filosofis tertentu, yaitu: 

HIJAU: 

1. Warna hijau melambangkan kesehjateraan  

2. Warna hijau diharapkan dapat mempersentasikan nilai-nilai pertumbuhan , harmoni, 

kesegaran, stabilitas dan keamanan. 

PUTIH:  

1. Warna putih melambangkan integritas  

2. Warna putih diharapkan dapat mempersentasikan kemurnian, kebersihan dan 

kesempurnaan sebagai simbol kebaikan. 

KUNING: 

1. Warna kuning melambangkan optimisme 

2. Warna kuning diharapkan dapat mempersentasikan optimisme, pencerahan dan 

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan lebih baik. 

BIRU: 

1. Warna biru melambangkan keberlanjutan  

2. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan 

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan wadah dimana terdapat sekumpulan orang yang bertugas 

untuk melakukah suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan 

mengacu pada cara membagi, mengelompokkan, mengkoordinasikan aktifitas 

organisasi menadi hubungan antar kepala kantor cabang, karyawan yang terlampir. 

Tujuan organisasi perusahaan sangat penting karena struktur organisasi tercermin 

adanya suatu sistem kerjasama secara sistematis dan terkoordinir. Struktur organisasi 

BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung 

 

Tugas dan tanggung jawab sebagai personil adalah sebagai berikut: 

1 Kepala kantor cabang  

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional dikantor 

cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan dikantor wilayah, 

guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal, sesuai 

dengan standar dan ketentuan yang berlaku diperusahaan.  
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2 Sekertaris 

Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, rapat intern / ekstern, 

administrasi personil serta sarana dan prasarana kerja pada kantor cabang, guna 

mendukung kelancaran kerja kepala kantor. 

3 Kepala Bidang Pemasaran  

Merancang program pemasaran formal, informal dan khusus (untuk 

pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan melalui program CRN 

dicabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, pemantauan dan 

membina kinerja marketing officer (MO) dan relation officer (RO) serta 

mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan 

targetkepesertaan dan iuran. 

4 Marketing Officer 

Menyusun usulan program pemasaran untuk tim-nya, mengkoordinasikan dan  

melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakui sisi kepesertaan baru atau 

mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk 

kembali menjadi peserta), serta melakukan pembinaan kepada tim, guna 

memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah diberikan. 

5 Relation Officer 

Menyusun usulan rencana pengelolaan kepesertaan untuk tim-nya 

mengkoordinasikan dan / atau melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta 

(sebagai bagian dari program CRN), memberikan pelayanan dan menangani 

keluhan peserta dengan tepat, serta melakukan pembinaan kepada tim-nya, guna 

tercapainya tertib administrasi, adanya hubungan baik dengan peserta, dan 

meningkatkan kepesertaan dan iuran yang telah diberlakukan. 

6 Penata Madya Administrasi Pemasaran 

Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan 

administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi dan 

penghitungan besar iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang 

akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan 

pemasaran. 
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7 Kepala Bidang Keuangan dan TI 

Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengelola 

keuangan dan teknologi informasi di kantor cabang, guna memberikan 

dukungan pada aspek keuangan dan TI strategi kegiatan operasional yang efektif  

dan efisien.  

8 Penata madya keuangan  

Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang dikantor cabang, 

melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi yang 

terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna menghasilkan 

pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang 

terkait dengan perpajakan.  

9 Penata Madya TI 

Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan hardware, 

software dan jejaring serta mengelola database dan aplikasi, guna 

mengoptimalkan pengoperasian perangkat sistem informasi untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk efektifitas kegiatan 

operasional. 

10 Kepala bidang pelayanan 

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan dan pelaksanaan program JHT, JK, JPK dan JKK guna 

memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar 

kualitas yang ditentukan. 

11 Penata madya pelayanan 

Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT 

dan JK, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang 

berlaku, guna memenuhi kewajiban persyaratan klaim pada peseta dengan tepat 

jumlah dan waktu. Melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan 

biaya sesuai ketentuan dalam proses klaim program JPK dan JKK, menentukan 

besar klaim dan memproses klaim, serta menentukan kinerja dan melakukan 

pembinaan pada mitra PPK, guna memenuhi kewajiban proses klaim pada 

peseta dengan tepat sasaran, mutu dan waktu.  
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12 Customer service 

Memberikan pelayanan pada peserta maupun peserta sesuai kebutuhan (seperta 

pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi dll), 

menangani keluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengan 

tepat  sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai 

standar yang ditetapkan. 

13 Kepala bidang umum dan SDM 

Memantaun dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumberdaya manusia, 

pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan pelayanan umum bagi 

pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dll), serta 

hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan 

dukungan kepada aspek SDM dan umum bagi kelancaran bisnis dikantor 

cabang. 

14 Penata madya SDM 

Melakukan pengelolaan sistem SDM, administrasi kepegawaian dan pembinaan 

bagi pegawai dikantor  cabang, sesuai arahan, guna memberikan dukungan 

optimal terhadap kelancaran operasional. 

15 Staff  Umum 

Mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan barang atau jasa 

sesuai kebutuhan, serta melaksanakan program komunikasi. 

 

2.4  Kegiatan Umum Perusahaan 

Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di BPJS 

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan (badan penyelenggara jaminan ketenagakerjaan) 

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk 

mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraanya menggunakan 

mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan ingin memberikan pelayanan 

yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan 

atau melebihi harapan pelanggan. 
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2. Senam 

Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gerakan gerakan senam sangat sesuai 

untuk memberikan kesehatan pada tubuh manusia dalam kebugaran jasmani, seperti 

kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu, senam juga 

dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menjamin kesehatan pada pegawai 

diperusahaan. Pegawai atau karyawan yang terbiasa dengan berolahraga (senam) 

dapat memberikan ide – ide inovatif yang mampu memberikan kinerja secara 

efektif dan efisien. Pada akhirnya akan memberikan dampak positif. Manfaat lain 

yang didapat dengan diadakannya senam adalah mengorbankan semanangat 

kompetisi dan pemikiran strategis. 

3. Rapat 

Merupakan kegiatan umum yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan untuk 

mengevaluasi kinerja pegawai dan mensosialisasikan program kerja dibulan 

berikutnya. Rapat ini merupakan proses menejerial dalam rangka melihat sejauh 

mana target anggaran yang telah dicapai baik melalui pemantauan laporan kinerja 

maupun pembahasan oleh masing masing unit. Diadakannya rapat tersebut 

bertujuan untuk memberikan ide atau inisiatif untuk memajukan perusahaan. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL: Ahmad Rifa’i, NPM: 14312157 

Adapun beberapa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS 

Ketenagakerjaan:  

 

3.1.1 BidangKerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 04 September 2017 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar 

Lampung penulis ditempatkan pada bagian Pemasaran, yang merupakan salah 

satu bagian penting yang bertugas: 

1. Melakukan kegiatan penjualan dan memasarkan program BPJS 

Ketenagakerjaan 

2. Melakukan sosialiasi program BPJS Ketenagakerjaan 

3. Membina hubungan dengan perusahaan dan peserta program BPJS 

Ketenagakerjaan 

4. Memberikan informasi dan layanan terkait dengan program BPJS 

Ketenagakerjaan 

5. Mengelola administrasi dokumen peserta 

6. Membina hubungan dengan penyedia jasa kesehatan 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan  yang dilaksanan selama 

2 (dua) bulan dikantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar lampung. Berikut 

ini merupakan daftar kegiatan penulis selama Praktek kerja lapangan berlangsung 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai divisi perusahaan 

Memisahkan kartu dari kertas yang telah dicetak, kemudian memasukkan ke 

dalam plastik laminating, dan menyusun lalu mengelompokkan kartu peserta 

BPJS Ketenagakerjaan sesuai divisi perusahaan, untuk mempermudah waktu 

pembagian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan  
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Gambar 3.1Penyusunan Kartu BPJS Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kartupeserta BPJS Ketenagakerjaan 

 

2. Pengarsipan dokumen perusahaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

digedung Arsip 

Pengarsipan dokumen BPJS Ketenagakerjaan dilakukan di gedung arsip proses 

pengarsipan terdiri atas kegiatan pemindahan, pendataan, pengelompokan, dan 

penyimpanan sesuai jenis dokumen. Kegiatan penyimpanan terdiri atas 

penyimpanan di dalam boks arsip, dan di dalam rak atau roll opeck. 

Penyimpanan dilaksanakan secara berututan sesuai dengan nomor arsip dan 

nomor boks arsip. 
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Gambar 3.3Proses pemilihan dokumen yang akan diarsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Dokumen arsip digedung arsip 

 

3. Pencarian NIK peserta BPJS Ketenagakerjaan area kota Bandar Lampung dan 

Kabupaten Pesawaran 

Pencarian NIK dilakukandi website SIJSTK BPJS Ketenagakerjaan  

berdasarkan nama dan  tanggal lahir kemudian hasil pencarian NIK dicocokkan 

sesuai dengan data yang ada di Excel, dan NIK peserta yang terdaftar dicopy di 

Microsoft Office Excel. Berikut ini adalah contoh mencari NIK peserta: 
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Gambar 3.5 Proses pencarian NIK 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Hasil pencarian NIK di Microsoft Excel 

4. Pemadanan data peserta BPJS Ketenagakerjaan area kota Bandar lampung dan 

Kabupaten Pesawaran 

Pemadanan adalah perbaikan data yang sudah ada dipindahkan dengan data 

yang baru sesuai dengan NIK peserta yang telah valid. Pemadanan data dilakukan 

untuk peserta BPJS Ketegakerjaan agar data menjadi padan atau sesuai dengan 

biodata yang berlaku saat ini. Pemadanan berguna sebagai bukti bahwa data 

peserta valid sudah diperbaiki. 
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Langkah-langkah pemadanan data peserta diantaranya: 

a. Bagian pemasaran memberikan username dan password untuk login 

dan mencari data di website BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Lakukan di system care untuk memadankan data  

c. Masukan nik yang tertera kemudian muncul nama, tanggal lahir, 

tanggal aktif, nomor referensi, dan lainnya seperti gambar di atas  

d. Lalu terdapat pilihan yaitu seperti koreksi data, daftar cabang, 

pemadanan data, koreksi data TK, pilih pemadanan data 

e. Kemudian klik nama peserta lalu muncul 2 data yang sedikit berbeda 

dibagian kanan dan kiri, isi data yang belum terlengkapi di bagian 

kanan dan kemudian pilih padankan ketika sudah berwarna abu-abu 

atau tidak bisa diklik kembali artinya data sudah dipadankan. 

Berikut ini adalah contoh dari pemadanan/perbaikan data: 

 

Gambar 3.7Tampilan pemadanan data peserta BPJS Ketenagakerjaan 

 

3.1.3 Kendala yang dihadapi 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), kendala yang dihadapi 

penulis pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung adalah? 

Pengarsipan berkas dan surat pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar 

Lampung masih menggunakan cara manual dalam penginputan data oleh bagian 

administrasi. Admin menyimpan dokumen dalam sebuah lemari arsip atau di 

simpan dalam folder komputer Staf administrasi yang dipisahkan berdasarkan 

jenis dokumen.Oleh karena itu penyimpanan arsip secara fisik menimbulkan 
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kendala dalam proses pencarian dan memerlukan ruangan pengolah dan 

penyimpanan yang sangat besar mengingat banyaknya jumlah surat yang dibuat 

dan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka pencarian dokumen akan menjadi 

tidak efisien dalam hal waktu. 

3.1.4 Cara mengatasi kendala 

Menurut Sutirman (2015), pengelolaan arsip merupakan arsip penting dalam 

suatu organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan. Bertambahnya 

pekerjaan suatu organisasi, menyebabkan bertambah juga arsip yang dihasilkan. 

Jumlah arsip yang semakin banyak dari waktu ke waktu, membutuhkan 

penanganan yang baik agar informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut 

dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Pengelolaan arsip secara manual yang 

telah dilakukan selama ini, memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan 

ruang dan tempat penyimpanan yang besar, resiko kerusakan arsip akibat bencana, 

membutuhkan pegawai yang banyak dan waktu pencarian yang lama.  

Sedangkan Kearsipan menurut Defi Anggraeni, Siska Iriani pada jurnal 

IJNS – Indonesian Networking And Security (2013) adalah tata cara pengurusan 

penyimpanan surat menurut aturan dan prosedur yang berlaku mengingat 3 unsur 

pokok yang meliputi: penyimpanan (storing), penempatan (placing), dan 

penemuan kembali. 

Dari pemasalahan pengarsipan berkas yang penulis hadapi pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, penulis ingin memberikan usulan 

mengatasi masalah pengarsipan berkas yang belum efektif (data diarsipkan 

menggunakan buku besar), sehingga perlu dibangunnya sistem pengarsipan 

berkas yang terkomputerisasi, yaitu dengan cara membangun “Aplikasi Sistem 

Pengarsipan Berkas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar  Lampung”.  

Dalam membangun sebuah sistem yang baik perlu adanya pengelolaan data 

yang baik pula, dalam hal ini penulis menggunakan database sebagai tempat 

penyimpanan data, dikarenakan database dapat menyimpan data yang besar, 

rekapitulasi data dengan cepat, dapat mengatasi redudansi data, dan memudahkan 

pencarian data. 
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3.2 Pelaksanaan PKL: Dani Raf sanjani, NPM: 14312146 

Adapun beberapa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS 

Ketenagakerjaan:  

 

3.2.1 Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 04 September 2017 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar 

Lampung penulis ditempatkan pada bagian Pemasaran, yang merupakan salah 

satu bagian penting yang bertugas: 

7. Melakukan kegiatan penjualan dan memasarkan program BPJS 

Ketenagakerjaan 

8. Melakukan sosialiasi program BPJS Ketenagakerjaan 

9. Membina hubungan dengan perusahaan dan peserta program BPJS 

Ketenagakerjaan 

10. Memberikan informasi dan layanan terkait dengan program BPJS 

Ketenagakerjaan 

11. Mengelola administrasi dokumen peserta 

12. Membina hubungan dengan penyedia jasa kesehatan 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), terlebih dahulu 

penulis dibriefing oleh pembimbing dan dijelaskan tentang profil, kegiatan kerja 

serta sejarah terbentuknya perusahaan. Setelah itu, penulis diperkenalkan dengan 

para karyawan dimasing-masing bagian dan diberikan arahan tentang tata cara 

pelaksanaan kerja dibagian pemasaran, Adapun proses pelaksanaan kerja yang 

penulis lakukan adalah dengan menggunakan sistem kerja yang terstruktur, 

dimana pekerjaan tersebut diberikan oleh salah seorang karyawan sekaligus 

menjadi pembimbing yang telah ditetapkan oleh kepala bagian pemasaran. 

Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan praktik 

kerja lapangan adalah sebagai berikut: 
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1. Pengarsipan dokumen perusahaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan  

Pengarsipan dokumen perusahaan dilakukan diruangan pemasaran, 

pengarsipan tersebut terdiri atas kegiatan pemindahan, pendataan, 

pengelompokan(sesuai tanggal, tahun dan perihal)  dan penyimpanan. Kegiatan 

penyimpanan terdiri atas penyimpanan di dalam map gantung, dan disusun di 

dalam laci lemari arsip secara berurutan sesuai dengan nomor arsip dan nomor 

map arsip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8Pemilihan berkas yang akan diarsip 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9Berkas arsip diruang pemasaran 

 

2. Penyusunan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai divisi perusahaan 

Memisahkan kartu dari kertas yang telah dicetak, kemudian memasukkan ke 

dalam plastik laminating, dan menyusun lalu mengelompokkan kartu peserta 

BPJS Ketenagakerjaan sesuai divisi perusahaan masing-masing, untuk 

mempermudah waktu pembagian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan  
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Gambar 3.10Penyusunan Kartu BPJS Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Kartu BPJS Ketenagakerjaan 

 

3. Pencarian NIK peserta BPJS Ketenagakerjaan area Tulang Bawang, Lampung 

Selatan, Kota Bandar Lampung 

Pencarian NIK dilakukan di website SIJSTK BPJS Ketenagakerjaan 

berdasarkan nama dan tanggal lahir kemudian hasil pencarian NIK dicocokan 

sesuai dengan data yang ada di Excel, jika hasil nama yang diinput banyak  

yang sama, maka dilihat dari tanggal lahir peserta, tetapi jika tanggal lahir juga 

berbeda dengan data berarti NIK tersebut tidak terdaftar.Jika nama dan  

tanggal lahir sesuai dengan data berarti NIK tersebut terdaftar. 

Langkah-langkah mencari NIK tenaga kerja diantaranya: 

a. Bagian pemasaran memberikan username dan password untuk login 

dan mencari data diwebsite BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Lalu, mencari NIK berdasarkan nama dan tanggal lahir. 
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c. NIK peserta yang terdaftar dicopy di Microsoft Office Excel dan 

diberikan ke bagian pemasaran BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini 

adalah contoh mencari NIK peserta: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Proses pencarian NIK 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Hasil pencarian NIK di Microsoft Excel 

4. Pemadanan data peserta BPJS Ketenagakerjaan area Tulang Bawang, Lampung 

Selatan dan Kota Bandar Lampung 

Pemadanan adalah perbaikan data yang sudah ada dipindahkan dengan data 

yang baru sesuai dengan nomor induk peserta yang telah valid. Nomor induk 

dicek dahulu dengan nama sesuai dengan nomor induk. Pemadanan 

berdasarkan nomor induk peserta, nama peserta, tanggal lahir, nama ibu 
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kandung, alamat peserta. Pemadanan berguna sebagai bukti bahwa data peserta 

valid sudah diperbaiki. 

Langkah-langkah pemadanan data peserta diantaranya: 

a. Bagian pemasaran memberikan username dan password untuk login 

dan mencari data diwebsite BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Mencari data dengan cara menggunakan nomor refrensi peserta. 

c. Lalu, akan muncul nama peserta, nik, dan tanggal lahir. 

d. Klik nama peserta maka akan muncul kategori pemadanan dan data 

individual. Setelah itu akan secara otomatis muncul data lama dan 

baru. Data yang baru sesuaikan dengan data yang ada. Lalu, klik 

padan dan summit(selesai).Berikut ini adalah contoh dari 

pemadanan/perbaikan data: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tampilan nomor refrensi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tampilan data peserta pemadanan dari nomor refrensi  
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Gambar 3.16 Tampilan pemadanan data peserta BPJS Ketenagakerjaan  

3.2.3 Kendala yang dihadapi 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), kendala yang dihadapi 

penulis pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung adalah? 

Tidak dapat menemukan nomor identitas atau NIK. Hal ini  dikarenakan adanya 

NIK yang ganda dan data tenaga kerja tidak sesuai. Sehingga menyebabkan 

lambatnya dalam mencari nomor identitas tenaga kerja. 

3.2.4 Cara mengatasi kendala 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006, tentang 

administrasi kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat 

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai 

penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK ini ditentukan 

dan dikelola oleh Direktur dan Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil dari 

Kementrian Dalam Negeri. 

NIK terdiri dari 16 digit, dimana: 

1. 6 digit pertama adalah informasi mengenai tempat dimana NIK diterbitkan 

(2 digit kode provinsi, 2 digit kode kota atau kabupaten, 2 digit kode 

kecamatan) 

2. 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format: tanggal, bulan, 

dan tahun. 

3. 4 digit terakhir merupakan nomor urut registrasi (sesuai tanggal, bulan, 

dan tahun yang sama dalam satu wilayah) yang dimulai dalam 0001. 
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Berdasarkkan kendala yang dihadapi, maka untuk mengatasinya adalah 

sebgai berikut: 

1. Dengan menggunakan E-KTP asli dan mengabaikan jika terjadi nama 

peserta/NIK yang tidak sesuai. 

2. Saat peserta BPJS mendaftarkan diri sebagai calon peserta aktif haruslah 

ada fotocopy E-KTP atau hasil scan asli E-KTP sehingga tidak terjadi 

kekeliruan angka NIK pada saat proses penginputan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17NIK tidak valid(berwarna kuning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 NIK valid (berwarna hijau) 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan latar belakang hasil praktik kerja lapangan serta pengamatan 

yang telah dilakukan pada bidang pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

cabang Bandar lampung maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar kegiatan administrasi dan perkantoran dibidang pemasaran  

BPJS Ketenagakerjaan telah menggunakan sebuah sistem informasi online 

yang bernama Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). 

2. Sistem penambahan peserta baru di BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari 

pembuatan data potensi untuk dilakukan kunjungan ke perusahaan, 

penginputan data perusahaan baru, penginputan data tenaga kerja, 

penetapan perusahaan, hingga pencetakan kartu peserta BPJS. 

3. Perusahaan baru dinyatakan telah mengikuti kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan akan mendapatkan NPP (Nomor Pokok Perusahaan), 

sertifikat kepesertaan, surat penetapan perusahaan, dan rincian iuran 

pembayaran tenaga kerja.  

4. Banyak program yang dapat diikuti oleh perusahaan dapat dilihat dari 

bentuk usaha dan pendapatan perusahaan pertahun. Usaha besar dan 

menegah wajib mengikuti 4 program yaitu JKK, JKM, JHT dan Jp, untuk 

usaha kecil wajib mengikuti 3 program yaitu JKK, JKM, dan JHT dan 

usaha mikro wajib mengikuti 2 program yaitu JKK dan JKM. 

5. Untuk tenaga kerja yang belum memiliki E-KTP maka data tenaga kerja 

harus dilakukan input secara manual, dan penyesuaian data lebih dahulu 

barulah kartu dapat dicetak, proses tenaga kerja yang belum memiliki E-

KTP lebih lama dibandingkan dengan tenaga kerja yang telah memiliki E-

KTP 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di bidang pemasaran 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung maka terdapat beberapa 

saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan agar dapat 

berjalan lebih baik untuk kedepannya. Ada pun saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sistem SIJSTK ini memiliki opsi pemilihan untuk dilakukan 

pemadanan masal untuk NIK tenaga kerja yang telah berhasil terkoreksi, 

sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 

pemadanan data satu persatu mengingat banyaknya kartu peserta yang 

dicetak, guna efisiensi waktu. 

2. Sebaiknya dilakukan pengarsipan berkas perusahaan baru yang telah 

diinputkan perbulan untuk memudahkan pencarian kembali bila 

dibutuhkan. 

3. Sebaiknya terdapat map odner untuk membedakan perusahaan baru yang 

belum diinputkan, agar tidak tertumpuk dengan dokumen lain dan lebih 

mudah dalam pencarian. 

4. Sebaiknya perusahaan memiliki mesin Scanner lebih dari satu dan 

diletakan diruangan pemasaran agar pegawai tidak perlu berjalan atau 

berpindah ruangan. 
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