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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan 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 pada perusahaan 
PTJasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada 
bulan April hingga Juni 2018. 

 
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa Bagian 

dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian 
underwritting adalah menginput data AKDP dan memilah polis lalu 
mengarsipkannya. Pada bagianKlaim yang dilakukan adalah membuat dan 

mecetak klaim note dan scanning berkas klaim. Dan pada bagian Keuangan 
yang dilakukan adalahmencatat register harian kas,menginput dan mencetak 

voucher,Merekap Data Keuangan dan Bank, Memilah Berkas Keuangan 
yang Akan Dikirim Kekantor Pusat, Merekap Data Transaksi Kas dan Bank 
ke dalam Buku Besar. 

 
Prosedur pembuatan data yang dibuat oleh penulis langsung 

dibimbing oleh staf apabila ada kesalahan akan ada revisi pada data tersebut 
oleh karena itu penulis mendapatkan banyak pengalaman selama berada 
dibagianunderwritting, klaim, dan keuangan. Penanganan permasalahan 

pengarsipan pada Bagian Keuangan adalah pencatatanregisterharian kas di 
inputkan pada Microsoft Excel. Dengan memaksimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi yang sudah ada untuk memudahkan proses pencatatan 
hariankas tersebut. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang 
disediakan bagi pemakai maka semakin memudahkan dan efisiensi dalam 

melakukan pekerjaan yang lebih cepat. 
 

Kata Kunci :PTJasaraharja Putera, PKL,Underwritting, Klaim, Keuangan.



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)merupakan suatu kegiatan belajar secara 

langsung kedunia usaha baik di bidang industri, swasta maupun pemerintahan. 

Kegiatan PKL memiliki tujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman 

sebelum mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya dan membentuk 

karakter yang dapat bekerja secara profesional dan kompenten, sehingga 

mahasiswa mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan yang sudah 

dilaksanakan. PKL ini merupakan salah satu syarat kegiatan yang harus di tempuh 

oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Praktik Kerja Lapangan yang di lakukan  merupakan suatu studi yang 

wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa/i Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK) Universitas Teknokrat indonesia, karena Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

ini memiliki suatu peran yang sangat penting dalam seluruh program studi, selain 

dapat membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang studi yang ditekuni, 

mahasiswa juga mendapatkan bekal pengalaman pengetahuan dan keterampilan 

serta pembentukan jiwa yang profesionalisme setelah terjun ke dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya.(Tim Peyusun, 2017) 

PTAsuransi JasaraharjaPutera atau JP-

INSURANCEmerupakananakperusahaandari PT AsuransiJasaraharja 

(Persero)yang berpusat di Jakartasebagai asuransi sosial, PTAsuransi Jasaraharja 

Putera Cabang Bandar Lampung dalam sebuah kegiatannya senantiasa fokus dan 

memprioritaskan terwujudnya pelayanan prima yang memuaskan kebutuhan 

masyarakat. Komitmen ini tetap dipegang teguh untuk memberikan banyak 

kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.  

Program PKL yang diadakan oleh akademik 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 
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Kerja Lapangan seperti bagian operasional, bagian keuangan, bagian 

klaimnasabah dan bagian teknik.  

Sistem informasi sudahmenjadifaktor pentingdalampelayanan yang 

dilakukanpadaPTAsuransiJasaraharjaPutera.SitusresmiPTAsuransiJasaraharjaPute

rajugamenyediakanbanyak informasibagimasyarakatseperti profil, manajemen 

perusahaandanpelayananuntuknasabah. 

Penulis memilih PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Bandar lampung 

sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena adanya penerapan Teknologi 

Informasi (TI) seperti dalam kegiatan kerjanya yang di berikan sesuai dengan 

penerapan ilmu yang telah di dapat di perkuliahan dan sesuai dengan tujuan 

Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu usaha dalam 

memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

mahasiswa/i yang cakap dan terampil. Pada dasarnya program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) merupakan kegiatan belajar mengejar yang tidak terpisah dari 

proses belajar mengajar dikampus, untuk itu diharapkan program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini dapat sesuai dengan program study dan tugas ekstrakulikuler, 

sehingga didapat pengalaman nyata sebagai penerapan teori dan praktik yang 

diperoleh ditempat perkuliahan. 

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung, adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat memberikan keahlian berdasarkan ilmu yang 

didapatdariUniversitasTeknokrat Indonesia 

kepadaPTAsuransiJasaraharjaPutera. 

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.  

3. Mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada perusahaan.  

4. Untuk mendapatkan pengalaman langsung dari tempat Praktik Kerja 

Lapangan. 
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung, adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagi Mahasiswa  

1) Manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah 

dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih 

diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2) Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. 

3) Mampu menangani masalah yang ada dalam perusahaan, seperti mampu 

berkerja secara perorangan maupun dalam tim. 

4) Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh 

dibangku kuliah. 

5) Menambah wawasan didunia kerja, khusunya di instansi pemerintahan.  

 

1.3.2 Bagi Akademik 

1) 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. 

2) Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan.  

3) Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya.  

 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

1) Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas industri atau perusahaan serta ikut 

memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan.  
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2) Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktik kerja lapangan. 

3) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau 

perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan 

akademis. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di : 

Nama Institusi : PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung.  

Alamat  : Jalan Diponegoro No.59 B-C, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, 

Bandar Lampung. 

No. Telepon : (021)788-44444. 

Fax   :(021)788-41234. 

Divisi  : 1. Bagian Underwritting(Teknik). 

    2. Bagian Klaim. 

    3. Bagian Keuangan. 

  

1.5 Alamat dan Denah Lokasi 

PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung beralamatkan di Jalan 

Diponegoro No.59 B-C, Sumur Batu, Teluk BetungBandar Lampung. Denah 

lokasi PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 

1.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung. 
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1.6 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama dua bulan, Jadwal 

waktu kerja PKL adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Rincian Jam PKL di PTJasaraharjaPutera 

HARI JAM KETERANGAN 

Senin 

08.00 – 09.30 Rapat 

09.30 – 12.00 Jam Kerja 

12.00 – 13.00 Jam Istirahat 

13.00 – 16.00 Jam Kerja 

16.30 Selesai Jam Kerja 

Selasa-Jum’at 

08.00 – 08.30 Briefing 

08.30 – 12.00 Jam Kerja 

12.00 – 13.00 Jam Istirahat 

13.00 – 15.30 Jam Kerja 

16.30 Selesai Jam Kerja 

Sabtu& Minggu Libur 



 
 

BABII 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1  Sejarah Perusahaan 

Berdiri pada 27 November 1993 di Jakarta, PT Asuransi Jasaraharja Putera 

atau JP-INSURANCE dalam waktu yang relatif singkat tumbuh menjadi salah 

satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Hal ini tak lepas dari kuatnya 

kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada perseroan. Untuk itu perseroan 

berkomitmen menjaga dengan jalan terus meningkatkan kualitas layanannya 

sesuai kebutuhan nasabah. 

Saat ini, layanan JP-INSURANCE dapat dinikmati di seluruh Indonesia 

melalui 27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran. JP-INSURANCE 

memberikan beragam solusi untuk beragam kebutuhan, seperti asuransi kerugian 

dan Surety Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING, JP-ASTOR 

(Asuransi Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI 

(Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, 

dan Asuransi Rekayasa. Layanan yang beragam tersebut mencerminkan tekad 

perseroan untuk menjadi one-stop insurance service company. 

Berkembang atas dasar kepuasan nasabah, dari tahun ke tahun JP-

INSURANCE selalu membukukan kinerja keuangan yang baik dan meningkat. 

Komitmen JP-INSURANCE dalam menjaga reputasinya sebagai perusahaan 

asuransi yang terpercaya tercermin dari keberhasilannya meraih rating ida+(single 

A+ : stable outlook). Melalui beragam produk dan layanan asuransi yang 

berkualitas, JP-INSURANCE  berhasil membukukan kinerja keuangan yang baik 

dan terus meningkat. Perseroan percaya bahwa prestasi ini juga merupakan hasil 

dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap 

aspek operasional, serta didukung Budaya Perusahaan yang telah meresap kuat, 

yakni Jujur, Disiplin, Tanggap, Cermat, dan Santun.  

Semua prestasi diatas menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat dalam 

diri seluruh karyawan, Manajemen Perseroan yakin dapat mencatat prestasi yang 

lebih tinggi lagi di masa-masa mendatang dan mewujudkan visi perusahaan 

menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. (PT Jasaraharja Putera) 
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2.2 Visi dan Misi PT Jasaraharja Putera 

Adapun visi dan misi dalam perusahaan pada PT Jasaraharja Putera adalah 

sebagai berikut : 

 

1.  Visi Perusahaan 

JP-INSURANCE memiliki visi perusahaan yang merupakan tujuan yang 

akan tercapai dimasa yang akan datang yaitu “Menjadi perusahaan asuransi 

terkemuka di Indonesia (To be the foremost insurance company in Indonesia)”. 

2.  Misi Perusahaan 

Misi dari PT Jasaraharja Putera adalah “Menyediakan produk tepat guna 

dengan pelayanan prima (To provide appropriate products with excellent 

service).” 

 

2.2  Logo Perusahaan 

Logo PT Jasaraharja Putera dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT Jasaraharja Putera 
(Sumber: PT Jasaraharja Putera) 

 

 Logo pada perusahaan PT Jasaraharja Putera memiliki desain sederhana 

yaitu berupa huruf J dan P yang merupakan singkatan dari Jasaraharja Putera. 

Kedua huruf tersebut berwarna biru gelap yang dikelilingi oleh setengah lingkaran 

berwarna merah berlapis kuning. Dibawah tulisan tersebut terdapat kalimat 

“insurance” yang berarti asuransi dalam bahasa indonesia. Tepat dibawah tulisan 
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insurance terdapat tulisan Jasaraharja Putera yang dibawahnya terdapat motto 

perusahaan dalam bahasa inggris “Protector for Protection” yang berarti 

pelindung untuk perlindungan. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis 

tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam 

suatu badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem 

organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab 

dari masing-masing bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran 

dalam melaksanakan tugas.  

Struktur organisasi PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung  dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 Sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung. 

(Sumber: PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung) 
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1. Jabatan Kepala Cabang. 

Adapun tugas pokok Kepala Cabang PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran untuk 

unit kerja yang dipimpinnya. 

b. Membuat judul pelaksana kegiatan (action plan) atas rencana atau 

program kerja yang disusunnya. 

c. Memimpin, memotivasi dan membina pegawai bawahannya, 

merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia, 

mengamankan alat atau sarana fisik dan uang didalam unit yang 

dipimpinnya. 

d. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain didalam 

perusahaan. 

e. Membina hubungan baik dengan instansi atau pihak ekstern perusahaan 

yang berhubungan dengan bidang kegiatan unit kerjanya.  

f. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerja yang 

dipimpinnya. 

g. Memberikan saran-saran kepada direksi mengenai penyempurnaan 

sistem dan prosedur kerja didalam bidangnya.  

h. Mengusulkan pengembangan keahlian atau pegawai didalam unit kerja 

yang dipimpinnya. 

i. Memastikan terusnya laporan kegiatan seluruh unit kerja 

yangdipimpinnya. 

 

2. Kepala Seksi Operasional. 

Adapun tugas pokok Kepala Seksi Operasional  PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Membuat data potensi pemasaran. 

b. Membuat proposal penawaran asuransi. 

c. Melakukan negoisasi dengan tertanggung atau calon tertanggung dalam 

hal penutupan asuransi. 
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d. Melakukan pemasaran langsung dan menjaga hubungan baik dengan 

tertanggung. 

e. Membantu verifikasi kelengkapan pengajuan klaim. 

f. Memberikan informasi mengenai ketentuan atau kebijaksanaan 

perusahaan dibidang pelayanan dan kelengkapan persyaratan. 

g. Melakukan penagihan premi. 

h. Menindak lanjuti pengiriman proposal penawaran. 

i. Melakukan presentasi kepada calon tertanggung. 

 

3. Kepala  SeksiUnderwriting. 

Adapun tugas pokok Kepala Seksi Underwriting  PTJasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan mengusulkan secara kualitatif SDM, peralatan, dan 

sarana fisik untuk kebutuhan unit kerja yang dipimpinnya kepada atasan 

langsung. 

b. Memimpin serta membina pegawai bawahannya.  

c. Mengusulkan, mengembangkan keahlian atau pengetahuan pegawai 

didalam unit kerja yang dipimpinnya. 

d. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia danmengamankan 

alat atau sarana fisik dan uang didalam unit kerja yang dipimpinnya.  

e. Membantu kelancaran kerja atasan dan melakukan kerja sama yang baik 

dengan unit kerja yang lain dilingkungan kantor cabang.  

f. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerja yang 

dipimpinnya. 

g. Menyusun laporan kegiatan seluruh unit kerja yang dipimpinnya.  

h. Memberikansaran-saran kepada atasan langsung mengenai 

penyempurnaan dan upaya menanggulangi kumungkinan adanya resiko 

atas sistem dan prosedur kerja didalam unit kerjanya.  

 

4. Kepala Seksi Klaim. 

Adapun tugas pokok Kepala Seksi Klaim PT Jasaraharja Putera Cabang 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 
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a. Memelihara kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kerja serta 

terwujudnya pembinaan atau pengembangan SDM dan pengamanan alat 

atau sarana fisik yang ada dilingkungan unit kerjanya. 

b. Memimpin menyusun rencana atau program kerja dan anggaran untuk 

unit kerja yang dipimpinnya. 

c. Melaksanakan penanganan atau pelayanan dan penyelesaian pembayaran 

atas pengajuan klaim asuransi kerugian, asuransi aneka dan surety bond 

di kantor cabang yang cepat dan tepat.  

d. Mengendalikan seluruh kegiatan didalam unit kerja yang dipimpinnya.  

e. Memberikan saran-saran kepada atasan langsung mengenai 

penyempurnaan dan prosedur kerja dibidangnya.  

f. Mengusulkan pengembangan keahlian dan pengetahuan pegawai didalam 

unit kerja yang dipimpinnya. 

g. Memastikan terus laporan kegiatan seluruh unit kerja yang dipimpinnya.  

 

5. Kepala Seksi Keuangan. 

Adapun tugas pokok Kepala Seksi Keuangan PT Jasaraharja Putera Cabang 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Memastikan kelancaran pelaksanaan serta pengamatan SDM didalam 

lingkungannya. 

b. Memelihara kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang di unit 

cabang. 

c. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang baik melalui kas atau 

bank kedalam buku pembantu pengendalian kas dan bank. 

d. Membuat daftar pemakaian cek dan giro serta mengentri data-data harian 

kas atau bank. 

 

6. Kepala Seksi Kepegawaian dan Umum. 

Adapun tugas pokok Kepala Seksi Kepegawaian dan Umum PT Jasaraharja 

Putera Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Membuat absensi. 

b. Membuat laporan kepegawaian dan umum. 
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c. Membuat daftar gaji dan lainnya. 

d. Membuat daftar stok umum. 

e. Pengarsipan surat. 

f. Membuat tanda terima materil. 

g. Membuat permintaan materil. 

h. Melakukan pembinaan ke siswa PKL atau Magang. 

i. Membantu bidang lain  bila diperlukan. 

j. Melakukan pembayaran pajak. 

k. Membayar keperluan listrik, air dan telepon. 

 

2.5 Kegiatan Umum Perusahaan 

Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan pada 

PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan  

Saat ini, layanan JP-INSURANCE dapat dinikmati di seluruh Indonesia 

melalui 27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran. JP-INSURANCE 

memberikan beragam solusi untuk beragam kebutuhan, seperti asuransi kerugian 

dan Surety Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING, JP-ASTOR 

(Asuransi Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI 

(Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, 

dan Asuransi Rekayasa. Layanan yang beragam tersebut mencerminkan tekad 

perseroan untuk menjadi one-stop insurance service company. 

2. Briefing 

Makna dari Briefing adalah para karyawan bisa saling bertukar pikiran 

tentang tugas yang dikerjakan mereka, selain itu juga dalam kegiatan briefing ini 

para karyawan bisa melakukan evaluasi terhadap tugas yang mereka kerjakan 

dihari sebelumnya atau jika ada masalah didalam melaksanakan tugas mereka bisa 

membicarakannya disaat briefing. Kegiatan Briefing diterapkan di PT Asuransi 

Jasaraharja Putera pada pagi hari setiap hari selasa sampai jum’at untuk 

meningkatan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bertanggung 

jawab pegawai dalam melaksanakan tugas. Briefing juga mampu menjaga 



13 
 

 

komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, juga bisa lebih 

mempererat tali silaturahmi antar pegawai.  

 

3. Rapat 

Merupakan kegiatan umum yang dilakukan PT Asuransi Jasaraharja Putera  

untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan  mensosialisasikan program kerja di 

bulan berikutnya. Rapat ini merupakan proses manajerial 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 

perusahan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL oleh Restu(15311829) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Jasaraharja Putera Cabang 

Bandar Lampung ditempatkan di bagianUnderwriting(Teknik)dibawah bimbingan 

Bapak Ichwan Lubis, S.Kom., kemudian diminta untuk dibagian Keuangan dan 

bagian Klaim. Diposisi tersebut penulis ditugaskan untuk : 

1. Memilah Polis Asuransi dan Mengarsipkannya (Underwriting). 

2. Menginput Data Penghasilan AKDP Samsat (Underwriting). 

3. Mencatat Pembukuan Register Harian Kas (Keuangan).  

4. Menginput Dan Mencetak Voucher (Keuangan).  

5. Membuat Klaim Note (Klaim). 

6. Scanning Berkas Klaim (Klaim). 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di bagian Underwriting, Keuangan dan Klaim adalah sebagai berikut : 

1. Memilah Polis Asuransi dan Mengarsipkannya (Underwritting). 

Polis Asuransi adalah suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan yang 

bersifat konsensual (adanya kesepakatan),pada umumnya harus dibuat 

secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan 

perjanjian.Jadi polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang 

merupakan bukti tertulis.Kegiatan memilah polis asuransi dilakukanoleh 

penulis setelah polis sudah dicetak. Dalam kegiatan ini penulis memilah 

mana saja polis yang akan diarsipkan, karena polis dibagi 3 bagian 

diberikan kebagian keuangan dan mana yang akan diberikan kepada 

nasabah, dan diserahkan ke bagian teknik dimana polis tersebut akan 

diarsipkan. Dalam mengarsipkan polis penulis megurutkan berdasarkan 

tanggal dan abjad dokumen. 

 



15 
 

 

 

2. Menginput Data Penghasilan AKDP Samsat (Underwriting). 

Penulis diperintahkan oleh pembimbing PKL untuk menginput data 

penghasilan AKDP dari Samsat. AKDP merupakan dokumen Asuransi 

Kecelakaan dalam Perjalanan, dokumen ini nantinya akan dijual ke 

Samsat. AKDP dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau 

pemasukan perusahaan. AKDP ini digunakan untuk para pengguna jalan 

yang memiliki kendaraan. Penginputan data ini berguna untuk mendata 

nasabah yang mendaftarkan dirinya dalam Asuransi Kecelakaan Dalam 

Perjalanan. Dalam penginputan data penghasilan AKDP penulis 

menggunakan software Microsoft Excel 2007dan data didapatkan dari 

staff pegawai Underwriting dalam sebuah kertas. Berikut ini merupakan 

hasil pembuatan Data Penghasilan AKDP Samsat dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Data AKDP Samsat. 

3. Mencatat Data Asuransi Kendaraan di Buku Besar (Underwriting). 

Pada pelaksanaan kerja penulis ditugaskan mencatat data asuransi 

kendaraan kedalam buku besar. Penulis melakukan pencatatan secara 

manual kedalam buku besar dengan tujuan sebagai dokumentasi 

perusahaan. Data yang dicatat pada buku besar antara lain adalah tanggal 
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pendaftaran, nomor polisi, nama lengkap, jenis kendaraan dan tanggal 

berakhirnya asuransi tersebut. Sebelum dicatat ke dalam buku besar data 

ini berbentuk polis yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Underwriting 

yang selanjutnya diberitahu ke PA. Underwriting. Berikut ini adalah buku 

besar dan hasil pencatatan data asuransi kendaraan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 dan 3.3 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Buku Besar Untuk Pencatatan Data Asuransi Kendaraan.  
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Gambar 3.3 Hasil Pencatatan Data Asuransi Kendaraan.  

 

4. Mencatat Pembukuan Register Harian Kas (Keuangan).  

Pelaksanaan kerja mencatat buku register harian kas dilakukan setiap hari 

dan dilakukan secara manual di bagian Keuangan PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung. Mencatat pembukuan register harian kas 

dilakukan sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi 

keuangan dan pengeluaran harian. Pekerjaan ini di ketahui langsung oleh 

Kasi. Keuangan dan Pa. Keuangan.  

 

5. Menginput Dan Mencetak Voucher (Keuangan). 

Penulis diberikan tugas untuk menginput dan mencetak voucher sebagai 

penyedia informasi keuangan yaitu uang yang masuk maupun keluar. 

Voucher ini digunakan sebagai tanda bukti setiap penyetoran bank ke   

PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung. Penginputan dan 

pencetakan dilakukan menggunakan komputer di aplikasi I-Care. I-Care 

merupakan sistem yang ada di PTJasaraharja Putra yang digunakan untuk 

menunjang aktifitas pekerjaan karyawan dimana di dalam I-Care terdapat 

beberapa menu antara lain general insurance setup, marketing, 
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underwriting & reinsurance, claim & claim rensurance, finance dan 

accounting, cheque & collection, reporting dan data utility upload. 

Setelah melakukan penginputan pertanggal, penulis ditugaskan untuk 

mencetak voucher keuangan untuk diserahkan dan diketahui oleh bagian  

Keuangan dan Kepala Cabang. Berikut ini adalah form utama I-Caredan  

kertas untuk pembuatan voucher keuangan dapat dilihat pada Gambar 

3.4dan 3.5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Form Utama I-Care 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 3.5Kertas Pembuatan Voucher. 
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5. Membuat dan mencetak Klaim Note (Klaim). 

Klaim note merupakan catatan yang berisi mengenai keterangan klaim 

yang akan dipergunakan dalam penarikan data dikeuangan. Dalam 

pembuatannya penulis menggunakan aplikasiI-Care yang kemudian jika 

sudah selesai dicetak akan diserahkan ke bagian Kasir.Adapun tahapan 

dalam pembuatan Klaim Note adalah sebagai berikut : 

1. Membuka aplikasi I-Care kemudian login untuk masuk kedalam 

sistem. Username dan Password diberikan oleh staff pegawai. 

2. Memilih menu klaim note pada halaman utama. 

3. Menginputkan data klaim note yang didapatkan dari Pa. Klaim.  

4. Lalu mencetak hasil klaim note untuk diserahkan kebagian kasir.  

 

Gambar Hasil Cetak Klaim Note dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6Hasil Cetak KlaimNote. 
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6. Scanning Berkas Klaim (Klaim). 

 Penulis di berikan tugas untuk melakukan scanning berkas. Dimana 

berkas klaim ini merupakan sebuah permintaan resmi kepada perusahaan 

asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian, 

klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan kemudian 

dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.Scanning berkas 

ini dilakukan sebanyak seminggu sekali, pada 1 berkas klaim berisi 5 

lembar yang harus discan. Setelah melakukan scanning berkas, penulis 

menyimpan hasil scanning pada folder yang telah di tentukan pada 

perusahaan PT Jasaraharja Putera yang bertujuan mempermudah pegawai 

dalam mencari atau mencetak kembali berkas klaim. Berikut merupakan 

berkas scan dapat dilihat pada Gambar 3.7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Berkas Scan Klaim. 
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3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

 Kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Pada PTJasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung penulis 

mendapatkan kendala pada bagian underwriting(teknik), dimana penulis 

melakukan pemilahan berkas polis kemudian polis tersebut diarsipkan di 

sebuah kardus dan pada bagian pengarsipan data yang masih bersifat 

konvensional sehingga pada saat dokumen dibutuhkan bagian 

pengarsipan harus mencari data tersebut dari sekumpulan polis yang 

telah masuk, bila mana polis yang dibutuhkan pada bulan yang lalu 

maka bagian entri polis akan mencari data tersebut di bagian gudang dan 

sering kali data tersebut hilang atau sudah dipinjam namun tidak 

dikembalikan lagi, karna setiap bulan bagian entri polis akan 

memindahkan arsip kebagian gudang. Berikut ini merupakan tempat 

pengarsipan di PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung pada 

Gambar 3.8 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Tempat Pengarsipan 
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2. Beberapa pekerjaan yang penulis lakukan yaitu menggunakan aplikasi I-

Care yang merupakan salah satu sistem yang tersedia di PT Jasaraharja 

Putera Cabang Bandar Lampung. Aplikasi ini di akses secara online dan 

penulis sering menemukan kendala yaitu sistem yang sering mengalami 

Not Responding dan ketika sudah masuk ke halaman utama sistem 

terkadang keluar dari halaman sendiri.  
 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah: 

1. Penciptaan arsip dengan cara transformasi digital.Proses penciptaan arsip 

dengan transformasi digital sering disebut proses digitalisasi, dimana 

digitalisasi mempunyai arti secara umum adalah proses penciptaan arsip 

elektronik dari arsip konvensional dengan tujuan untuk melindungi arsip 

konvensional dari kerusakan secara fisik.Proses ini memerlukan beberapa 

tahapan, yang masing-masing tahap akan memiliki aturan-aturan yang 

harus dipatuhi, untuk menjaga arsip elektronik yang dihasilkan. Selain 

melalui beberapa tahapan, proses penciptaan arsip elektronik 

 memerlukan peralatan yang handal dan ruang simpan yang besar.Penulis 

mengusulkan agar pengarsipan dilakukan secara terkomputerisasi, pada 

saat polis sudah selesai maka bagian entri polis harus menscan polis 

tersebut dan menyimpan dalam folder berdasarkan nama produk serta 

tanggal, sehingga pada saat polis dibutuhkan bagian entri polis akan lebih 

mudah dalam proses pencarian arsip cukup dengan mencari nama dan 

kode pada produk yang dibutuhkan.Dalam penyimpanan arsip secara 

elektronik akan diperoleh beberapa keuntungan serta efisiensi, bila 

dibandingkan dengan sistem penyimpanan arsip secara konvensional. 

Adapun keuntungan dari penyimpanan arsip elektronik adalah : 

a.Efisiensi waktu akses 

Seperti telah kita ketahui bersama, metode pengarsipan konvesional 

akan sangat sulit menemukan sebuah arsip yang terdapat dalam ruang 

kearsipan, hal ini dipengaruhi oleh sistem penempatan yang 

berpindah-pindah, arsip sering dipinjam, dan biasanya tidak 
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dikembalikan pada tempatnya, serta penyimpanan  yang tidak 

terstruktur, berbeda dengan arsip elektronik, sistem penyimpanan 

yang terstruktur memudahkan kembali arsip seperti menginput kode 

arsip, sama halnya apabila kita melakukan pencarian sebuah dokumen 

di komputer. 

b.Memperkecil kemungkinan kehancuran data 

Dengan arsip elektronik kita akan mudah melakukan Back-up data, 

sehingga kita akan mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting 

yang dimiliki. Hal ini untuk mencegah kehancuran arsip yang 

disebabkan oleh bencana seperti banjir dan kebakaran.  

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi pada saat pengaksesan aplikasi I-

Care maka penulis memberikan saran agar dilakukannya perawatan atau 

pemeliharaan sistem secara baik dan teratur dengan cara memperbaharui 

sistem. 

Menurut (Vincent Gasper 1994:513) Perawatan (maintenance) 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin 

kelangsungan fungsional suatu sistemsehingga dari sistem itu dapat 

diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. 

Adapun Tujuan utama diadakannya  perawatan antara lain : 

1.Untuk memperpanjang usia pakai peralatan. 

2.Untuk menjamin daya guna dan hasil guna. 

3.Untuk menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan. 

4.Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan. 
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3.2 Pelaksanaan PKL Oleh Neni Widyaningsih (15311770) 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampungpenulis ditempatkan di bagian Keuangan dibawah 

bimbingan Ibu Hindun, SE (P.A Keuangan). Berikut kegiatan yang dilakukan 

penulis selama Praktik Kerja Lapangan : 

1. Merekap data keuangan dan bank. 

2. Memilah berkas keuangan yang akan dikirim kekantor pusat.  

3. Merekap data transaksi kas dan bank ke dalam buku besar.  

4. Membantu bagian kasir dalam mencatat pembukuan register harian kas.  

5. Membuat klaim asuransi. 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja  

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis terlebih 

dahulu melakukan brifing  pagi bersama karyawan yang dilakukan setiap hari, 

Brifing  pagi bertujuan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi karyawan 

setiap hari. 

Adapunkegiatan kerja yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di bagian keuangan antara lain: 

1. Merekap data keuangan dan bank. 

Pada tahap ini data transaksi kas dan bank di hitung untuk mengetahui 

berapa jumlah kas dan bank yang masuk dan keluar. Penghitungan data kas 

dan bank dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, yaitu pertanggal 15 dan 31, hal ini 

dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan. Berikut ini 

adalah berkas arsip keuangan yang dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut ini 

: 
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Gambar 3.9Berkas arsip keuangan 

 

2. Memilah berkas keuangan  yang akan dikirim ke kantor pusat. 

Semua bukti kas dan bank yang masuk dan keluar dipilah,setelah itu berkas  

keuangan dibagi menjadi dua bagian yang copy akan ditempatkan dikantor 

cabang dan yang asli dikirim kekantor pusat.Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi apabila kantor pusat mengiginkan data yang di minta maka 

kantor cabang mempunyai data tersebut. Berikut lemaritempat penyimpanan 

berkas arsip yang sudah dipilah dapat dilihat pada Gambar 3.10 sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.10Lemari Penyimpanan Berkas Arsip Keuangan 

 

 

3. Merekap data transaksi kas dan bank ke dalam buku besar.  

Data transaksi kas dan bank yang diterima selanjutnya di inputkan ke dalam 

microsoft exel sesuai dengan tanggal, hal ini dilakukan agar data transaksi 

tidak hilang dan tertukar dan mempermudah dalam penulisan ke buku besar.  

 

4. Membantu bagian kasir dalam mencatat pembukuan register harian kas.  

Fungsi dari mencatat pembukuan register harian kas sebagai penyedia 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi penggunanya untuk 

pengambilan keputusan.Pencatatan dilakukan secara manual dan dilakukan 

setiap hari dan diketahui kepala cabang. Berikut catatan register harian 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.11 : 
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Gambar 3.11Mencatat register harian kas 

 

5. Membuat klaim asuransi. 

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan 

asuransi, unuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. 

Klaim asuransi yang sudah diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk 

kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Berikut 

Gambar klaim asuransi yang dikerjakan dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan 

3.13 : 
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Gambar 3.12 klaim asuransi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 klaim asuransi. 
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3.2.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun Kendala yang penulis hadapi selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan  (PKL) di PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung, yaitu  

adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat menghitung data kas dan bank, penulis hanya menggunakan alat 

hitung manual (kalkultor) sehingga apabila terjadi kesalahan, penulis harus 

melakukan perhitungan kembali hingga benar.  

2. Pada saat pencatatanregister harian kas ke buku besar. Dimana setelah 

register harian kas dicetak, akan dicatat  pada buku besar, sehingga hal 

tersebut menghambat pekerjaan karena waktu yang digunakan untuk 

mencatat register harian kas seharusnya digunakan untuk melakukan 

pekerjaan lain. 

 

3.2.4 Cara mengatasi kendala  

Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu : 

1. Penulis mengusulkan agar proses perhitungan kas dan bank dilakukan 

dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam perhitungan. Dan juga data keuangan dan bank akan lebih 

efisien apabila disimpan dalam bentuk softcopy untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti kehilangan arsip data.  

2. Cara mengatasi kendala yang kedua, penulis mengusulkan agar 

pencatatanregister harian kas dilakukan pada excel, sehingga tidak 

melakukan pencatatan manual pada buku.Dengan memaksimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada untuk memudahkan 

proses pencatatan harian kas tersebut. Microsoft office yaitu Microsoft 

excel. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi 

pemakai maka semakin memudahkan dan efisiensi dalam melakukan 

pekerjaan yang lebih cepat. Diharapkan dengan teknologi informasi 

individu dari perusahaan atau organisasi yang merupakan pemakai sistem 

tersebut menghasilkan output yang semakin baik dan k inerja yang akan 

meningkat (Jumaili, 2005:725) / Menurut Syahril, M dan Andika, B (2009) 

Microsoft Excel 2007 adalah salah satu program aplikasi spreadsheet  
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canggih yang terbaru serta banyak digunakan untuk menghitung, 

memproyeksikan, menganalisa dan mempresentasikan data. Dari berbagai 

pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi seperti microsoft excel sangatlah perlu dalam menunjang kinerja 

pegawai agar lebih cepat, serta dengan pemanfaatan teknologi ini mampu 

mendukung tugas pegawai agar efektif karena penggunaan microsoft excel. 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL)di  PTJasaraharja 

Putera Cabang Bandar Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang 

penulis dapatkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan di PT Jasaraharja Putera 

Cabang Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Praktik Kerja Lapangan  dapat memperluas dan menambah wawasan 

bagi penulis dalam memasuki dunia kerja yang nyata  seperti halnya 

menambah ilmu tentang perasuransian dan dapat mengetahui bagaimana 

proses asuransi, proses klaim, proses pembukuan kas di PT Jasaraharja 

Putera Kantor Cabang Bandar Lampung. 

2. PT Jasaraharja Putera adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

jasa asuransi. 

3. Penulis mendapatkan pengalaman tentang bagaimana cara bersosialisasi 

di dalam dunia kerja. 

4. Penulis mendapatkan pengalaman dalam menghadapi masalah pekerjaan 

serta dapat menyampaikan solusinya terhadap perusahaan yang sedang 

dihadapi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan kepada PT Jasaraharja Putera Cabang Bandar 

Lampungadalah : 

1. Penulis mengusulkan agar dalam proses perhitungan kas dan bank 

dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dan juga data 

keuangan dan bank akan lebih efisien apabila disimpan dalam bentuk 

softcopy untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

kehilangan arsip data. 
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2. Dalam proses pencatatan bukti kas bagian keuangan 

pencatatanregisterharian kas di inputkan pada Microsoft Excel. Dengan 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada untuk 

memudahkan proses pencatatan harian kas tersebut. Dengan lebih banyak 

fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai maka semakin 

memudahkan dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan yang lebih cepat. 

3. Dalam proses register polis asuransi penulis mengusulkan agar 

pengarsipan dilakukan secara terkomputerisasi, pada saat polis sudah 

selesai maka bagian entri polis harus menscan polis tersebut dan 

menyimpan berdasarkan nama produk serta tanggal, sehingga pada saat 

polis dibutuhkan bagia entri polis akan lebih mudah dalam proses 

pencarian arsip cukup dengan mencari nama dan kode pada produk yang 

dibutuhkan. 

4. Pada aplikasi I-Caredi PT Jasaraharja Putera dapat dilakukan perawatan 

atau pemeliharaan sistem secara baik dan teratur dengan cara 

memperbaharui sistem. 
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LAMPIRAN 

 

Lapiran 1 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan Restu dan Neni 
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Lampiran 2 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan Restu dan Neni (Lanjutan)  
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Lampiran 3Catatan Harian Praktik Kerja LapanganRestu 
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Lampiran 4Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Restu (Lanjutan) 
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Lampiran 5Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Rest 
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Lampiran 6Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Restu (Lanjutan) 
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Lampiran 7Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Restu (Lanjutan) 

 



41 
 

 

Lampiran 8Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Restu (Lanjutan)
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Lampiran 9 Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Neni  
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Lampiran 10Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Neni (Lanjutan) 
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Lampiran 11Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Neni 
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Lampiran 12Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Neni (Lanjutan) 
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Lampiran 13Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Neni (Lanjutan) 
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Lampiran 14Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan Neni (Lanjutan) 

 


