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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
Beberapa keahlian atau keterampilan baik sofskill atau hardskill yang sudah diperoleh
Selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan.
Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala
atau masalah dan usulan atau solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT
DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) Persero
Kantor Cabang Bandar lampung, selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan Juni 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan bidang
kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang kepesertaan yang dilakukan adalah
memerikas data pembayaran klaim asuransi dan melakukan scan terhadap dokumen
peserta pensiunan. Pada bidang kesekretarisan yang dilakukan adalah membuat surat hak
pengajuan peserta taspen lalu mencetaknya serta menginputkan SK pensiun, membuat
surat pengajuan peserta taspen dan membuat LKO. Pada bidang Umum dan SDM yang
dilakukan adalah proses scaning dan penginputan data sosialisasi.
Mengatasi kendala yang terjadi pada bidang kepesertaan seharusnya dilakukan
pembuatan program yang otomatis langsung membuat laporan setelah melakukan scan
data.

Kata Kunci : PKL, TASPEN, KEPESERTAAN, KESEKRETARISAN, UMUM dan
SDM.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis
dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang
diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai
tingkat keahlian tertentu melalui implementasi didalam melaksanakan PKL.
Disamping dunia usaha, Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dapat memberikan
keuntungan pada pelaksanaan itu sendiri yaitu dunia pendidikan, karena keahlian
yang tidak diajarkan di dunia pendidikan biasa didapat didunia usaha, sehingga
dengan adanya Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dapat meningkatkan mutu dan
relevensi Pendidikan yang dapat diarahkan untuk mengembangkan suatu system yang
mantap antara dunia pendidikan dan dunia usaha.(Buku panduan praktik kerja
lapangan)
Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan pengetahuan atau
wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi
pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan masalah pada
komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara beretika dengan
baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi pembekalan tersebut
dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik.
Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan
berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan
sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal. Dalam hal ini
Praktik Kerja Lapangan di selenggarakan di PT Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri Persero atau PT Taspen (persero) Cabang Bandar Lampung adalah
suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan

program

jaminan

kecelakaan

kerja

(JKK),

Program

Pensiun,Program Jaminan Kematian (JKM) dan Tabungan Tabungan Hari Tua (THT)
untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat memasuki usia pensiun. Pemilihan
tempat pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang
telah dipelajari, melatih diri menambah pengalaman untuk beradaPtasi dengan dunia
1

kerja yang sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh
instansi atau perusahaan,dan mengetahui sistem apa yang sedang berjalan di instansi
atau perusahaan.
Kegiatan yang dilakukan di PT Taspen (persero) Cabang Bandar Lampung sudah
menggunakan teknologi komputer, dalam penggunaan komputer ialah mengolah data
Pensiun Pegawai,data Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),data Jaminan Kematian
(JKM),data Tabungan Hari Tua (THT) pada masing-masing bagian. Selain itu
kegiatan lain yang sudah menggunakan teknologi komputer yaitu, fingerprint untuk
absensi karyawan.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pt TASPEN
(persero) adalah sebagai berikut :
1. Mampu memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaPtasi dengan dunia kerja.
3. Melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang
baikbagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat bersosialisasi
dengan dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja.
6. Menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja.
7. Menambah link/jaringan dengan karyawan yang ada sehingga dapat
mempermudah mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang kita butuhkan
setelah lulus.
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1.3 Kegunaan PKL
Banyak sekali kegunaan yang dapat dari pihak penulis, bagi Universitas
Teknokrat Indonesia, dan bagi Pt.TASPEN (persero).
1. Bagi Mahasiswa
Dapat membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku
di tempat PKL, menambah pengetahuan tentang dunia kerja,serta memberikan
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. Bagi Akademik
Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu
komputer,sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya,
memperluas pengenalan Universitas Teknokart Indonesia serta mempererat
kerjasama “bilateral” antara Universitas dengan perusahaan atau instansi yang
bersangkutan.
3. Bagi Perusahaan
Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/
perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
Serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan
pembangunan dalam bidang pendidikan.

1.4 Tempat PKL
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pt TASPEN (persero) Kantor
Cabang Bandar Lampung menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Drs. Warsito
No. 03 Teluk Betung yang di Resmikan oleh Gubernur Provinsi Lampung Bapak
H.POEDJONO PRANYOTO pada tanggal 12 SePtember 1994 dengan Luas Tanah
2.450 M2 dan luas Bangunan 991,6 M2 dan PT TASPEN (persero) terletak di
5°26’24.7″S 105°15’19.6″E. Jarak yang dapat ditempuh dari Universitas Teknokrat
Indonesia ± 8,8 Km dapat di tempuh dengan waktu 25 menit.
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Gambar 1.1 Kantor Pt TASPEN ( persero )
Sumber : www.taspen.co.id

Gambar 1.2 Denah Lokasi Pt TASPEN ( persero )
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1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester VI (genap)
tahun 2017 ± 2 Bulan,yang di mulai pada tanggal 10 April 2017 sampai 03 Juni 2017.

Tabel 1.1 JAM OPRASIONAL
Keterangan :
Selama satu minggu kedepan kami di tugaskan selama setengah hari dari pukul
12:45 s/d. 16:30 dan untuk minggu selajutnya sampai dengan selesai kami di
pindahkan mulai dari pukul 07:45 s/d. 12:00.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 Tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai
negeri. Ketika itu PN Taspen memperoleh kantor sendiri di Jl. Merdeka No. 64
Bandung.
Adapun proses pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan
Undang-undang No 11 tahun 1956 Tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undangundang No 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda serta
undang-undang No 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian.
Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 Tentang
Asuransi Sosial PNS maka dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan
pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang
dikelola PN Taspen.
Di Jakarta, PN Taspen menggunakan tiga kantor yang terpisah tempatnya, yaitu
di Jl.Laksa no12 Jakarta Kota, di Jl. Nusantara (sekarang Jl. Juanda) no 11/Atas, dan
di Jl. Pintu Besar Selatan no 90 – menumpang pada Bank Pembangunan Daerah
Jakarta Raya. PN Taspen menggunakan ketiganya hingga tahun 1970, sampai kantor
Pusat di. Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih selesai dibangun. Hingga sekarang
Taspen berpusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih.
Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentukbentuk perusahaan negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum
Perum Taspen diubah menjadi Pt Taspen (persero) sebagaimana tertuang dalam
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982, dibuat
dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 05
Februari 2014, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima
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dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2014
Nomor AHU-AH.01.10-04345.
Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap
Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan
tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp 10 miliar ditingkatkan
menjadi sebesar Rp 12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal
dasar sebesar Rp 50 miliar. Perubahan terakhir ini memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C.2-14096HT.01.04 Th 98 tanggal 17 SePtember 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara
RI Nomor 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999,
Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999.
Berdasarkan

persetujuan

pemegang

saham

dengan

Nomor:

KEP-

17/DI.MBU/2008, dilakukan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian
modal dasar yang disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 400 miliar. Berkas
anggaran dasar telah disampaikan ke notaris dan telah disampaikan ke notaris dan
telah dibuatkan akta notaris pada tanggal 24 November 2008 dengan nomor akta 06
dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
(www.taspen.co.id)

2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Berikut ini adalah visi dan misi dari Pt TASPEN (persero) antara lain :
1. Visi
Menjadi pengelola dana pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta
jaminan sosial lainnya yang terpercaya.
2. Misi
Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan
stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas
dan etika yang tinggi.
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2.3

Logo Perusahaan
Logo merupakan sebuah simbolis pada suatu perusahaan, logo PT TASPEN
(persero) dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut yang bersumber dari PT
TASPEN (persero)

Gambar 2.1 Logo PT TASPEN (persero)
(Sumber : PT TASPEN (persero))

Makna :
Memaknai logo perusahaan dapat dilihat dari :
1. Bentuk Bunga dengan lima helai daun bunga
Menggambarkan perkembangan lima jiwa dari satu keluarga. Keluarga ini
diartikan sebagai keluarga Pegawai Negeri, Perusahaan Negara, dan lain-lain
yang dilindungi TASPEN.
2.Lingkaran Putih
Yang makin mengembang (pada bunga), diartikan sebagai perkembangan
yang maju pesat dan merupakan suatu arah tujuan TASPEN, yang terus
berkembang.
3.Lingkaran Hitam
Sebagai perlindungan terhadap keluarga, dan juga di artikan sebagai suatu
persatuan wawasan Nusantara.
4. Warna Biru
Menggambarkan ketentraman, damai, tenang.
5. Makna Seluruhnya
PT TASPEN (persero) memberikan Asuransi dan perlindungan kepada
keluarga Pegawai Negeri dan lain-lain, untuk perkembangan dan kemajuan
keluarga di wawasan Nusantara.
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2.4

Nilai Utama PT TASPEN (persero)
Ada 5 (lima) Nilai utama PT TASPEN (persero) yaitu :
1. Integritas
Satunya perkataan dengan perbuatan dan senantiasa konsisten dalam
memegang amanah dan tanggung jawab.
2. Profesional
Senantiasa bekerja dengan menggunakan kompetensi terbaik yang
dimiliki untuk memberikan hasil dan manfaat yang semakin meningkat bagi
perusahaan.
3. Inovatif
Kreatif dalam menciPtakan dan menerapkan ide-ide baru untuk
mendukung kemajuan perusahaan.
4. Kompetitif
Mempunyai daya saing yang tinggi dengan memiliki keunggulan karakter
dan kompetensi guna memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan.
5. Tumbuh
Berkembang selaras dengan tuntutan perubahan baik eksternal maupun
internal.

2.5

Motto Perusahaan
1. Tepat Orang
Pembayaran klim kepada peserta dilakukan kepada peserta yang memiliki
identitas tunggal meliputi NIP, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status,
Instansi dan Domisili sesuai dengan dokumen kepesertaan yang sah.
2. Tepat Waktu
Penyampaian informasi, dokumen, dan pembayaran manfaat kepada peserta
dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
3. Tepat Jumlah
Besarnya pembayaran manfaat kepada peserta berdasarkan perhitungan
komponen dan koefisien yang telah ditetapkan tanpa adanya pembebanan biaya
dan potongan dalam bentuk apapun.
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4. Tepat Tempat
Pembayaran

manfaat

kepada

peserta

dilakukan

di

tempat-tempat

pengambilan Klim sesuai permintaan peserta yang tercantum dalam dokumen
permohonan pembayaran klim
5. Tepat Administrasi
Tata kelola dokumen kepesertaan dan pembayaran klim dilakukan
berdasarkan

prinsip-prinsip

mudah,

cepat,

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

2.6 Struktur Organisasi Pt TASPEN (persero) KC Bandar Lampung
Bagan struktur organisasi Pt TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandar lampung
sebagaimana tercantum pada Gambar 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pt TASPEN (persero)
Kantor Cabang Bandar Lampung

2.7

Fungsi dan Tanggung Jawab
Pt TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandar Lampung memberikan pelayanan
kepada peserta untuk wilayah Propinsi lampung yang terdiri dari 16 instansi
pemerintah daerah dan 4 instansi pemerintah pusat, diantaranya :

10

1. Instansi Pemerintah Daerah
a. Pemerintah Propinsi Lampung
b. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
c. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
d. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
e. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
f. Pemerintah Kabupaten Tulangbawang
g. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
h. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
i. Pemerintah Kabupaten Waykanan
j. Pemerintah Kota Bandar Lampung
k. Pemerintah Kota Metro
l. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
m. Pemerintah Kabupaten Pringsewu
n. Pemerintah Kabupaten Mesuji
o. Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat
p. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

2. Instansi Pemerintah Pusat
a. KPPN Bandar lampung
b. KPPN Kotabumi
c. KPPN Liwa
d. KPPN Metro

2.8

Program Kerja

2.8.1 Program Pensiun
1. Pengertian :
Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa
pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.

2. Peserta
1. Peserta Program Pensiun yaitu Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pusat / Daerah.
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2. TNI / POLRI dan PNS dari Kementerian Pertahanan yang diberhentikan
sebelum 1 April 1989.
3. Veteran Pejuang dan Pembela Kemerdekaan RI 2.4 PKRI/ KNIP.

2.8.2 Program Jaminan Kececelakaan Kerja (JKK)
1. Pengertian
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan
cacat.

2. Peserta
Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) :
1. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan.
2. PPPK.
3. Pejabat Negara.
4. Pimpinan/Anggota DPRD. Kepesertaannya : Bagi ASN dan Pejabat Negara
yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015,
kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

2.8.3 Jaminan Kematian
1. Pengertian
Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan
akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

2. Peserta
Peserta program Jaminan Kematian (JKM).
a. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan.
b. PPPK.
c. Pejabat Negara.
d. Pimpinan/Anggota DPRD. Kepesertaannya : Bagi ASN dan Pejabat Negara
yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015,
kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

12

2.8.4 Tabungan Hari Tua
1. Pengertian
Tabungan Hari Tua adalah Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan
dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian
2. Peserta
Peserta Program THT yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat atau Daerah,
kecuali PNS Kementerian Pertahanan, dan Pejabat Negara.

2.9

Prestasi Perusahaan
1.

Sertifikat Iso 9001:2008 Sgs International.

2.

Penghargaan Perluasan Jaringan Aplikasi Simgaji.

3.

Bumn Innovation Award 2013.

4.

Indonesian Insurance Award 2013.

5.

Bisnis Indonesia Insurance Awards 2013.

6.

Bumn Track 2013.

7.

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik – 2013.

8.

Penghargaan Perunggu Bumn Internal Media Awards 2014.

9.

Piagam Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori Bumn
Keuangan Non Listed Dari Bank Indonesia.

10. Piagam Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori Bumn
Keuangan Non Listed Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak.
11. Piala Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori BUMN
Keuangan Non Listed.
12. Piagam Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori BUMN
Keuangan Non Listed dari Kementerian BUMN Republik Indonesia.
13. Piagam Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori BUMN
Keuangan Non Listed dari PEFINDO.
14. Piagam Penghargaan Annual Report Award 2013 Juara 3 Kategori BUMN
Keuangan Non Listed dari OJK.
15. The Best Practices Improvement Sosial Insurance Adalah Perusahaan Asuransi
Yang Dalam Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013) Memiliki
Pertumbuhan Dalam Mengelola Perusahaannya Secara Efektif Dan Efisien.
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16. The Most Reliable Improvement Sosial Insurance Adalah Perusahaan Asuransi
Yang Dalam Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013) Memiliki
Pertumbuhan Reliabilitas Yang Paling Baik.
17. Piala Penghargaan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2014 Sebagai Pemenang III
(Ketiga) Untuk Kategori BUMN.
18. Piagam

Penghargaan

Komisi

Informasi

Pusat

Republik

Indonesia

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2014 Sebagai
Pemenang III (Ketiga) Untuk Kategori BUMN.
19. Penghargaan Dari Majalah Economic Review Dan Perbanas Institute Pada
Ajang Indonesian Insurance Award (IIA).
20. Piala The Best III Government Insurance.
21. Piagam The Best III Risk Management.
22. Piagam The Best Social CEO.
23. Piagam The Best III Good Corporate Governance (For All Insurance).
24. Piagam The Best III Government’s Insurance Company.
25. Piala Dan Piagam Penghargaan Indonesian Good Corporate Governance
Award 2015 Untuk Kategori Industry Insurance Sector Finance Dengan Skor
A (Execellent).
26. Piala Penghargaan Annual Report Award 2014 Juara 3 Kategori BUMN
Keuangan Non Listed.
27. Piala Penghargaan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 Sebagai Pemenang I
(Kesatu) Untuk Kategori BUMN.
28. Piala BUMN TRACK 2016 Kategori BUMN Manajemen Risiko Terbaik.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan :
Marissa Mustika B, NPM 14311133.

3.1.1 Bidang Kerja
Adapun bidang yang ditempati penulis peraktik kerja lapangan (PKL) di PT
Taspen (persero) sebagai berikut :
A. Bidang Kepersertaan
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
di PT Taspen (persero) penulis ditugaskan untuk bekerja di bidang
kepesertaan di bawah bimbingan bapak Jufri selaku yang ada dalam
ruangan.
Kepesertaan

adalah

salah

satu

bagian

dari

Divisi

Administrasi Data Peserta yang memiliki tugas dan tanggung jawab
divisi kepesertaan. Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan
dalam bagian kepesertaan :
1. Memilah dan mencari kartu taspen
Seperti memilah kartu peserta taspen yang di lihat dari
no.dosir pada setiap peserta taspen
2. Rekap data peserta yang tidak valid
yaitu melakukan penginputan data peserta taspen yang
berstatus tidak aktif ke dalam sistem pelayanan taspen
3. Memeriksa data pembayaran klaim Asuransi dan memeriksa SKPP
Yaitu dengan cara menginputkan NIK peserta taspen
kedalam sisitem pelayanan taspen
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B. Bidang Sekretariat
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
di PT Taspen (persero) penulis ditugaskan untuk bekerja di bidang
sekretariatan di bawah bimbingan Ibu Ikawati selaku yang ada
dalam ruangan.
Sekretariat adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan perusahaan,kehumasan serta pengamanan dan
pemeliharaan arsip dan dokumen . Berikut ini adalah beberapa tugas
yang dilakukan dalam bagian kesekretariatan :
1. Menginputkan SK pensiun
Yaitu dengan menginputkan nomor NIK yang
dimiliki oleh peserta taspen
2. Membuat dan Mencetak surat LKO
Yaitu dengan merubah Nama dan Alamat pada surat
LKO yang telah dibuat oleh perusahaan lalu setelah itu surat
baru dicetak

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Adapun pelaksaan kerja yang dihadapi penulis peraktik kerja
lapangan (PKL) di PT Taspen (persero) sebagai berikut :
A. Bidang Kepersertaan
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan
(PKL) di PT Taspen (persero) dapat dilihat sebagai berikut :
1. Rekap data peserta taspen yang tidak valid
2. Memeriksa data pembayaran klaim Asuransi dan memeriksa
SKPP.
Berdasarkan kegiatan di atas bahwa terdapat beberapa kegiatan yaitu
Rekap data peserta taspen yang tidak valid lalu memeriksa data
pembayaran klaim asuransi dan memeriksa SKPP. Sebelum melakukan
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rekap data kita harus membuka dulu aplikasi yang digunakan oleh
perusahaan yaitu dengan nama sistem pelayanan taspen, Lalu kita
masuk dengan kata sandi yang telah di tentukan oleh perusahaan untuk
membuka aplikasi tersebut,setelah itu kita memasuki menu pelayanan
dengan mengklik button dengan nama pembayaran klaim otomatis
setelah itu kita masuk kan data peserta dengan menggunakan NIK
peserta taspen dan disana kita akan bisa melihat data peserta taspen yang
tidak valid,memeriksa data pembayaran klaim asuransi dan data SKPP
setiap peserta taspen.

B. Bidang Sekretariat
Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktik kerja
lapangan (PKL) di PT Taspen (persero)dapat dilihat sebagai berikut :
1. Menginputkan SK pensiun
2. Memeriksa data pembayaran klaim Asuransi dan memeriksa
SKPP
Berdasarkan kegiatan di atas bahwa terdapat beberapa kegiatan yaitu
menginputkan SK pensiun peserta taspen dengan cara membuka dulu
aplikasi yang digunakan oleh perusahaan yaitu dengan nama sistem
pelayanan taspen, Lalu kita masuk dengan kata sandi yang telah di
tentukan oleh perusahaan untuk membuka aplikasi tersebut,setelah itu
kita memasuki menu pelayanan dengan mengklik button dengan nama
SK pensiun setelah itu kita masuk kan data peserta dengan
menggunakan NIK peserta taspen dan disana kita akan bisa melihat data
peserta

taspen

yang

telah

pesiun,pembayaran klaim asuransi.
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melakukan

penginputan

SK

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi penulis peraktik kerja lapangan
(PKL) di PT Taspen (persero) sebagai berikut :
1. Jaringan Komputer sering terjadi error dan lamban disebabkan
terlalu banyak komputer yang melakukan sharing data.
2. Ketika membuka file dan folder yang akan di bukaitu
membutuhkan waktu yang lama disebabkan terlalu banyak data
yang tersimpan sehingga komputer menjadi lamban untuk
membuka file atau folder yang akan kita buka.
Mesin printer seriang tidak mau mencetak disebabkan terlalu banyak
data yang ingin dicetak sehingga printer tidak dapan mendeteksi dokumen
mana yang akan di cetak terlebih dahulu.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut :
1. Me-restart komputer yang digunakan
Yaitu mematikan komputer terlebih dahulu lalu
menghidupkan nya kembali
2. Memeriksa kabel jaringan
Yaitu dengan meminta tolong IT yang ada di perusahaan
untuk memeriksa kabel jaringan yang terhubung ke PC apakah
ada kabel yang rusak atau tidak. Jika terdapat kabel yang rusak
biasanya mereka langsung menggantikan kabel jaringan tersebut
3. Mengganti alat-alat yang sudah rusak
Yaitu dengan meminta tolong IT yang ada diperusahaan
untuk menggantikan alat-alat yang sudah rusak dengan alat-alat
yang baru.
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3.2

PELAKSANAAN PKL
ANDREW OKTAVIANDA, NPM 14311289

3.2.1

Bidang Kerja
Adapun bidang yang ditempati penulis peraktik kerja lapangan
(PKL) di PT Taspen (persero) sebagai berikut :
A. Bidang Kepersertaan
Selama melakukan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) di
PT Taspen (persero) penulis ditugaskan untuk bekerja di bidang
kearsipan di bawah bimbingan bapak Sulaiman selaku yang ada
dalam ruangan.
Kearsipan salah satu divisi atau bagian dari kepersertaan
yang memiliki fungsi sebagai arsip-arsip dosir peserta pensiun.
Bagian ini merupakan bagian akhir dari data yang telah diolah
sebelumnya. Berikut ini adalah beberpa tugas yang dilakukan dalam
bagian kearsipan:
1. Memindai Dokumen Dosir
Memindai data dosir yang belum diarsipkan yang
selanjutnya akan di unggah.
2. Unggah Berkas Dosir
Melakukan unggah berkas untuk rekapan data cabang untuk
pusat.
3. Rekap No Dosir Kedalam Map
Melakukan rekap no dosir supaya mempermudah dalam
melakukan pengarsipan berkas dosir.
4. Melakukan Arsip Berkas Dosir
Melakukan arsip supaya mempermudah untuk mencari
berkas dosir peserta pensiun.

19

B. Bidang Umum dan SDM
Selama melakukan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) di
Pt Taspen (persero) penulis di tugas kan untuk bekerja di bidang
Umum dan SDM di bawah bimbingan bapak M Yunus selaku yang
ada dalam ruangan.
Umun dan SDM merupakan salah satu devisi yang ada dalam
perusahaan Pt TASPEN (persero) bagaian ini bertugas sebagai
perumusan rencana, kebijakan dan strategi SDM sesuai dengan
arahan strategi bisnis.Berikut ini adalah beberpa tugas yang di
lakukan dalam bagian SDM yang saya tepati:
1. Melakukan sosialisasi ke peserta yang akan melakukan
pensiun.
Melakukan sosialisasi kepada peserta yang akan
melakukan pensiun supaya lebih memahami tentang
bagaimana Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Program Pensiun, Program Jaminan Kematian (JKM) dan
Tabungan Hari Tua (THT) untuk Pegawai Negeri Sipil
(PNS).

2. Melakukan pengecekan berkas koesioner
Melakukan pengecekan apakah berkas tersebut
sudah rapih dan tidak terdapat kerusakan pada lembar
kuisoner dan pelepasan staples terhadap berkas sosialisi
untuk selanjutnya berkas sosialisasi akan di lakukan scan
oleh para pegawai.
3. Memindai berkas sosialisasi.
Pada saat melakukan scan berkas sosialisasi,berkas
yang akan di scane berupa berkas koesoner,bertujuan untuk
rekapan perusahaan mempermudah dalam penyimpanan
berkas dan mempermudah dalam melakukan pengiriman ke
kantor pusat.
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4. Membuat Laporan Sosialisasi
Melakukan pembuatan laporan sosialisasi pada Ms.
Excell supaya mempermudah dalam melaporan hasil
koesioner ke kantor pusat tanpa membawa banyak berkas
3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Adapun pelaksaan kerja yang dihadapi penulis peraktik kerja
lapangan (PKL) di Pt Taspen (persero) sebagai berikut :
A. Bidang Kepersertaan
Kegiatan yang dilakukanselama melaksanakan pratik kerja lapangan
(PKL) di Pt Taspen (persero) dapat di lihat sebagai berikut :
1. Memindai berkas dosir peserta pensiun
2. Melakukan rekap no dosir ke dalam map
Berdasarkan kegiatan di atas bahwa terdapat beberapa
kegiaan yaitu memidai berkas dosir dan melakukan rekap no dosir
kedalam map. Sebelum kita memidai berkas pensiun terlebih dahulu
kita siapkan peralatan seperti kertas A4 yang tidak terdapat coretan
sedikit pun,hidupkan

alat scan yang sudah di sediakan,dan

komputer atau PC yamg sudah di hidupkan.Funsi dari kertas A4
adalah untuk mengkhiri atau menyimpan data yang akan di scan.
Buka aplikasi Kodak CaPture Destop untuk melakukan scan berkas
peserta pensiun.Selanjutnya melakukan rekap atau pencatatan No
dosir ke dalam map yang sudah tersedia untuk selanjutnya di
arsipkan.

B. Bidang Umum dan SDM
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan
pratik kerja lapangan (PKL) di PT Taspen (persero) dapat di lihat
sebagai berikut :
1. Membantu dalam pelaksanaan sosialisasi
2. Melakukan pengecekan berkas sosialisasi apakah sudah sesuai.
3. Melakukan scene berkas sosialisasi
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4. Melakukan pembuatan laporan sosialisasi
Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, sebelum
mendapatkan berkas-berkas sosialisasi untuk dapat di olah oleh para
pegawai,langkah awal yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu
kepada peserta sosialisasi atau PNS yang akan melakukan pensiun
dan yang belum akan melakukan pensiun. peserta diminta mengisi
koesioner yang telah di berikan sebelumnya,sesudah di lakukan
sosialisasi selanjutnya di lakukan pengecekan data-data sosialisasi
apakah sudah sesuai atau belum.sesudah dilakukan pengecekan
kemudian melakukan scan data-data tersebut untuk dijadikan
rekapan.kemudian pegawai melakukan

pembuatan laporan

sosialisasi menggunakan Ms. Excel.

3.2.3

Kendala yang di Hadapi
Adapun kendala yang dihadapi penulis peraktik kerja lapangan
(PKL) di PT Taspen (persero) sebagai berikut
A. Bidang Kepersertaan
Adapun kendala yang dihadapi penulis dalam Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di PT Tapen (persero) sebagai berikut:
1. Berkas tidak dapat keluar dari mesin scan disebapkan
menumpuknya berkas dalam mesin scan dan mesin tidak dapat
melakukan proses.
2. Berkas menyangkut dalam mesin scan di sebapkan terdapat
benda-benda yang menempel dalam berkas berupa staples dan
meletakan berkasnya kurang tepat.
3. Aplikasi tidak dapat melakukan respon.

B. Bidang Umum dan SM
Adapun kedalam yang di hapapi penulis dalam Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di PT Tapen (persero) sebagai berikut:
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1. Dibagian scan sering terjadi berkas yang menyangkut di dalam
mesin scan.
2. Dibagian laporan pada saat melakukan penginputan data harus
di lakukan satu persatu dan memkan banyak waktu
3. Terkadang tulisan para peserta sulit di baca oleh petugas.

3.2.4

Cara Mengatasi
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala
tersebut
A. Bidang Kepersertaan
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi
kendala tersebut:
1. Scanning adalah aktivitas pemindaian data tulisan gambar atau
semacamnya yang dapat disimpan di komputer melalui
perantara alat yang dinamakan scanner Gordon B.Davis.
“Definisi dan Fungsi Scanning Data”.29 November 2013
(http://www.infokuliah.com).

Proses

scanning merupakan

sebuah proses yang sangat penting dalam melakukan verifikasi
data-data yang akan diinputkan kedalam sebuah program,
karenanya eror yang sering terjadi padasaat proses scanning
sangat menggangu jalannya proses tersebut kendala tersebut
cukup mudah ditangani, disini penulis dalam menangani kendala
Erornya Mesin Scan adalah dengan cara tarik kembali berkas
yang menyangkut dalam mesin kemudian masukan lagi berkasberkas tersebut kedalam mesin scan dan kemudian di dalam
aplikasi klik strar untuk melakukan proses kembali.
2. Matikan mesin scan kemudian buka mesin scan dan keluarkan
berkas yang menyankut di dalam mesin scan,otomatis berkas
tersebu kusut kemudi rapihkan berkas tersebut kemudian
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masukan lagi dalam mesin scan dan kemudin klik star pada
aplikas tersebut.
3. Aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak (software)
program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan
berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari
pembuat aplikasi.(TentangKomputer.com). aplikasi komputer
sangat penting dalam membantu dalam membantu dalam
penyelesaian tuas dalam dunia kerja. disini penulis dalam
menangani kendala aplikasi tidakdapat respon adalah dengan
cara mematikan program lewat task manager. Task Manager itu
adalah sebuah aplikasi bawaan dari Operating System (OS)
Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan
aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer.di
dalam Task Manager juga terdapat berbagai informasi mengenai
aplikasi apa saja yang sedang berjalan, hingga besar memory
yang sedang digunakan oleh sebuah aplikasi, dan performance
dari

sebuah

komputer

(http://ilmu-

komputergratis.blogspot.co.id). Untuk membuka task manager
bisa menggunakan shortcut keyboard dangan Ctr+Shift+Esc
atau

klik

kanan

pada

Taskbar

dan

pilih

Task

Manager.Kemudiam pilih aplikasi yang ingin di hentikan
prosesnya lalu klik End Tesk. Setelah selasai menghentikan
proses aplikasi lalu buka kembali aplikasi tersebut dan lakukan
lagi prosesnya.

B. Bidang Umum dan SDM
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi
kendala tersebut:
1. Mesin Scanner adalah suatu alat elektronik untuk memindai
dokumen baik berupa kertas maupun barang untuk disimpan
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hasilnya

pada

memori

komputer

sebagai

data

digital

(trendmesin.com). disini penulis sering mengalami kendala pada
saat melakkan scan untuk mengatasi adalah dengan cara matikan
mesin terlebih dahulu kemudian keluarkan berkas yang
menyangkut dan rapikan kembali kemudian di lakukan scan
ulang.
2. “dalam konsep modular programing kode-kode program
diletakkan terpisah-pisah”. Tidak seperti linear programming
dimana kode-kode program dituliskan didalam satu tempat, pada
modular programming kode-kode program letaknya tersebar,
tergantung pada komponen-komponen aplikasi tersebut."
(Kurniadi 2011:267) adapun usulan dari penulis adalah
Seharusnya di lakukan pembuatan program yang otomatis
langsung mebuat laporan setelah melakukan scan data.
3. Harus lebih teliti dan jeli dalam membaca tulisan para peserta
atau dibuatkan aplikasi penerjemah tulisan yang sulit di baca
oleh para pegawai.
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3.3

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan :
RIONALDI, NPM 14311735.

3.3.1

Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan dikantor
PT. TASPEN (persero) Kantor Cabang BandarLampung, penulis
ditempatkan pada Bidang Kepesertaan dan Bidang Umum dan SDM
yang merupakan salah satu bidang penting yang mengatur dan mengelola
semua hal yang menyangkut data peserta. Adapun pelaksanaan kegiatan
selama masa Praktik Kerja Lapangan, penulis melakukan beberapa jenis
kegiatan di antaranya sebagai berikut.

3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Tabel 3.1 kegiatan PKL

No

Tanggal
Kegiatan

1

10 April 2017

2

13,18,19,dan2 Bidang
0 April 2017
Kepesertaan

Melakukan Scan Dosir Peserta
Pensiun Serta Melakukan Penginputan
Data KP-22

3

28 April 2017

Bidang Umum
dan SDM

4

2 Mei 2017

Bidang Umum
Dan SDM

Melakukan Penginputan dan Scanning
data sosialisasi Ketaspenan BKD
Lampung Selatan
Melakukan penginputan data
Sosialisasi Ketaspenan BKD
Prov.Lampung

5

4 Mei 2107

Bidang Umum
dan SDM

Bidang

Jenis Kegiatan
Pengenalan terhadap bagian – bagian
Di PT.Taspen

Bidang
Kepesertaan
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Melakukan Penginputan dan Scanning
data sosialisasi Ketaspenan SMAN 1
Natar

6

5 Mei 2017

Bidang
Umum dan
SDM

Melakukan Penginputan dan scanning
data sosialisasi ketaspenan BKD
Pemda Lampung Tengah

7

8 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

8

9 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

Melakukan penginputan dan scanning
data sosialisasi ketaspenan Pemda
Tanggamus
Membantu pelaksanaan kegiatan
sosialisasi ketaspenan di kantor Bea
dan Cukai Kantor cabang Bandar
Lampung

9

10 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

Melakukan penginputan dan scanning
data sosialisasi di kantor Bea dan
Cukai Bandar Lampung

10

12 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

Penginputan data peserta penerima
Jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM).

11

17 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

Membuat surat tagihan iuran JKK dan
JKM

12

23,24,29,dan
30 Mei 2017

Bidang Umum
dan SDM

Melakukan Perekaman SK Pensiun
Masuk

13

31 Mei 2017
dan 2 Juni
2017

Bidang Umum
dan SDM

Pembuatan Surat LKO
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3.3.3 Penjelasan Pelaksanaan Kerja
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan Penulis ditempatkan pada
bagian Kepesertaan dan Bagian Umum dan SDM.
Adapun bagian kepesertaan merupakan bagian yang memiliki fungsi
sebagai arsip-arsip dosir peserta pensiun. Bagian ini merupakan bagian
akhir dari data yang telah di olah sebelum nya. Berikut ini adalah
beberpa tugas yang di lakukan dalam bagian kepesertaan :
1. Melakukan Scan Peserta Pensiun
Dibagian Kepesertaan ini penulis membantu proses scaning
peserta pensiun dimana proses ini merupakan sebuah proses yang
sangat penting sebelum data – data peserta pensiun tersebut
diinputkan kedadalm database, adapun data – data yang di scanning
tersebut merupakan data data yang telah melalui proses validasi.
Data – data yang di scaning tersebut merupakan data calon peserta
pensiun yang akan mengakhiri masa baktinya sebagai pegawai
negeri ataupun data peserta pensiun yang akan melakukan
pembaharuan data.
2. Melakukan Penginputan Data KP-22
Data KP-22 merupakan sebutan lain dari data yang telah
melaui proses scanning, dimana penginputan Data KP-22 ini
merupakan proses lanjutan setelah melakukan proses scanning,
penginputan data KP-22 ini sendiri dilakukan dengan menggunakan
aplikasi ELO ENTERPRISE 9, aplikasi ini merupakan aplikasi
online yang dimiliki oleh Pt taspen persero dimana aplikasi in dapat
menghubungkan seluruh kantor cabang Pt Taspen yang ada di
seluruh daerah diindonesia dengan kantor pusat Pt Taspen yang ada
dijakarta. Data yang telah melalui proses Scannng tersebut harus
langsung diinputkan kedalam aplikasi ELO ENTERPRISE 9 agar
data tersebut dapat langsung disimpan di database yang ada di kantor
pusat Pt taspen.
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Selain ditempatkan di bagian Kepesertaan penulis juga ditempatkan
di bagian Umum dan SDM, Berikut ini adalah penjelasan tugas yang
dilakukan oleh penulis di bidang Umum dan Sdm :
1. Membantu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi tersebut dilaksanakan di kantor Bea dan
Cukai cabang Bandar Lampung, dimana penulis ikut membantu
kegiatan sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan
oleh PT Taspen tersebut merupakan sebuah program kerja Pt Taspen
yang rutin diselengarakan di kantor / instansi yang ada di lingkup
pemerintahan provinsi lampung dengan tujuan agar pegawai negeri
sipil dapat mengetahui alur atau proses pengurusan pensiun serta
dapat mengetahui cara pengurusan hak JKK dan JKM, dalam
kegiatan sosialisasi tersebut penulis di tugaskan untuk membagikan
Kuisioner dan Absensi kepada peserta sosialisasi.
2. Melakukan Penginputan Data Sosialisasi
Pelaksanaan kerja yang dilakukan penulis adalah melakukan
prosen penginputan data sosialisasi, dimana dalam proses ini data
data kuisioner serta data absensi diinputkan dengan menggunakan
Ms.Excel, tujuan dilakukan penginputan data – data sosialisasi
tersebut adalah untuk mengetahui seberapa paham para peserta
sosialisasi tentang alur pengurusan pensiusn dan pengurusan
Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian yang telah
disosialisasikan oleh Pt Taspen.
3. Pembuatan Laporan Sosialisasi
Melakukan Pembuatan hasil Sosialisasi yang telah di
lakukan, dimana dalam pembuatan laporan sosialisasi ini
menggunakan aplikasi Ms.Excel yang mana setelah selesai
melakukan pembuatan laporan sosialisasi harus segera dicetak,
untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala bidang sebagai bahan
untuk melakukan evaluasi.
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4. Penginputan data peserta penerima JKK dan JKM
Melakukan penginputan data – data pegawai negeri peserta
penerima JKK dan JKM, dalam kegiatan ini penulis melakukan
penginputan data – data penerima JKK dan JKM dengan mengguna
aplikasi Elo Enterprise 9, dimana data data tersebut merupakan data
para pegawai negeri yang masih aktif yang didaftarkan sebagai
peserta penerima JKK dan JKM.
5. Perekaman Sk Pensiun
Membantu melakukan proses perekaman Sk Pensiun, dalam
proses ini penulis melakukan perekaman sk pensiun dimana sk
pensiun tersebut merupakan data dari peserta pensiun yang akan
diperbaharui atau pegawai negri yang akan mengakhiri masa
bhaktina sebgai pegawai negeri, diman dalam proses perekaman ini
dilakukan dengan aplikasi Elo Enterprise 9.
6. Pembuatan Surat Tagihan Iuran JKK dan JKM
Penulis ikut membantu melakukan pembuatan surat tagihan
iuran JKK dan JKM yang di tujukan kepada instansi pemerintahan
baik pemerintahan provinsi maupaun pemerintahan daerah, dalam
pembuatan surat tagihan iuran JKK dan JKM ini dilakukan dengan
menggunakan aplikasi E-Office.

3.3.4

Kendala Yang Dihadapi
Selama penuis melakukan praktik kerja lapangan di Pt.Taspen
persero, penulis mendapati beberapa kendala yang dihadapi antara lain
sebagai berikut :
1. Pada Bidang Kepesertaan ada sedikit kendala yang saya yaitu pada
saat melakukan proses scanning data peserta pensiun, dimana proses
scanning data adalah sebuah proses awal sebelum melakukan
penginputan data dimana proses ini merupakan proses yang sangat
penting sebelum melakukan proses penginputan data KP-22 di
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dalam proses scanning sendiri penulis sering menghadapi kendala
yaitu terjadinya eror berupa Mesin scan yang sering mati dikarnakan
adanya data data yang tidak tersusun dengan rapi pada saat akan
dimasukan kedalam mesin scann,
2. Kendala yang saya hadapi pada saat melakukan proses penginputan
kp-22 atau data dosir yang telah di scan, sering kali data yang di
inputkan kedalam program ELO ENTEPRISE 9 tersebut buram
atau tidak terlihat dengan jelas,baikitunotas,ataupun no vouchernya
sehingga kesulitan pada saat membacanya.
3. Kendala lainnya yang sering saya hadapi pada saat melakukan
proses penginputan data KP-22 adalah seringnya terjadi eror pada
komputer seperti terjadinya NOT RESPONDING sehingga data
yang telah diinputkan kedalam program tersebut tidak dapat
tersimpan dan harus mengulang penginputan data kembali.

3.3.5

Cara Mengatasi Kendala
Adapun cara mengatsi kendala yang penulis hadapi selama melakukan
praktik kerja lapangan di Pt. Taspen adalah sebagai berikut :
1. Scanning adalah aktivitas pemindaian data tulisan gambar atau
semacamnya yang dapat disimpan di komputer melalui perantara
alat yang dinamakan scanner Gordon B.Davis. “Definisi dan
Fungsi

Scanning

Data”.29

November

2013

(http://www.infokuliah.com). Proses scanning merupakan sebuah
proses yang sangat penting dalam melakukan verifikasi data-data
yang akan diinputkan kedalam sebuah program, karenanya eror
yang sering terjadi padasaat proses scanning sangat menggangu
jalannya proses tersebut kendala tersebut cukup mudah ditangani,
disini penulis dalam menangani kendala Erornya Mesin Scan
adalah dengan cara mematikan Mesin scanning yang masih
berjalan lalu mengambil data yang tersangkut dan merapikannya
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kembali setelah itu data disusun kembali dengan rapi dan baik
untuk dimasukan kembali ke mesin Scanuntuk dilakukan proses
Scan.
2. Input merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan
data dan program yang akan di proses didalam komputer (Imran
(2015). “Penertian Proses Input “ 2015. 26, SePtember, 2015.
<www.definisi.com>, Proses peng inputan data KP-22 adalah
sebuah proses dimana data-data yang telah melalui proses Scan
diinputkan

kedalam

sebuah

program

yang

bernama

ELOENTERPRISE9, mengatsasi kendala yang dihadapi pada saat
proses penginputan data KP-22 ini penulis merestar kembali
komputer yang di pakai untuk menginputkan data KP-22 lalu
setelah melakukan proses resttar penulis melanjutkan penginputan
data KP-22 dan harus mengulang proses penginputan dari awal.
3. Untuk mengatasi kendala lainnya yaitu dengan cara melihat notas
dan no voucher data peserta pension dilembar dosir peserta
pensiun,setelah itu kembali melanjutkan proses penginputan data
KP-22 peserta pensiun.
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pt
TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandar Lampung, kami menyimpulkan
bahwa Pt TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandar Lampung telah
menjalankan sistem yang sudah terorganisir dengan baik yaitu telah
menerapkan sistem online dimana sistem pada seluruh kantor cabang seindonesia terhubung langsung dengan kantor pusat dijakarta sehingga
pengawasan dan penilaian kinerja kantor cabang dapat mudah dilakukan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan kami melakukan
kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di Pt TASPEN (persero).
Pt TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandar Lampung membayarkan
dana pensiun kepada peserta meluli 3 cara pembayaran, yang pertama yaitu
melalui kantor pos, melalui bank-bank mitra Pt TASPEN (persero) dan yang
terakhir melalui Tunai. Para pensiunan sangatlah dipermudah oleh Pt
TASPEN (persero) karena Perusahaan selalu mendepankan kenyamanan dan
kepuasan para pensiunan itu sendiri.
Pada Pt TASPEN (persero) Kantor Cabang Bandarlampung terdapat
sedikit kendala yang kami hadapi yaitu
1. Jaringan Komputer Sering Terjadi Error dan lambat
2. Berkas tidak dapat keluar dari mesin scan disebapkan menumpuknya
berkas dalam mesin scan dan mesin tidak dapat melakukan proses.
3. Data yang akan diinputkan kedalam aplikasi ELO ENTERPRISE 9
sering kali buram, sehingga agak sedikit sulit membacanya.
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4.2 Saran
Setelah penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka
penulis memberikan sedikit saran pada pihak PT TASPEN (persero) Kantor
Cabang Bandarlampung untuk menangani sedikit kendala tersebut kami
memberikan gambaran tentang cara mengatasinya, yaitu :
1. Merestart komputer yang digunakanYaitu mematikan komputer terlebih
dahulu lalu menghidupkan nya kembali
2. Memeriksa Kabel JaringanKetika komputer sudah direstart tetapi masih
tidak bisa tersambung dengan jaringan maka yang harus dilakukan yaitu
memeriksa kabel jaringan yang terhubung ke PC komputer apakah kabel
tercolok dengan benar atau tidak.
3. Mengganti alat-alat yang sudah rusak ketika sudah dilakuan cara diatas
tetapi masih terjadi error maka cara terakhir ialah memeriksa kabel
jaringan, konektor, hub/swict ataupun router pada jaringan jika sudah
menemukan kerusakan maka alat-alat tersebut perlu diganti dengan alatalat yang baru.
4. Tarik kembali berkas yang menyangkut dalam mesin kemudian masukan
lagi berkas-berkas tersebut kedalam mesin scan dan kemudian di dalam
aplikasi klik strar untuk melakukan proses kembali.
5. Matikan mesin scan kemudian buka mesin scan dan keluarkan berkas
yang menyankut di dalam mesin scan,otomatis berkas tersebu kusut
kemudi rapihkan berkas tersebut kemudian masukan lagi dalam mesin
scan dan kemudin klik star pada aplikas tersebut.
6. Untuk mengatasi kendala buramnya tulisan peserta yang akan diinput kan
kedalam aplikasi yaitu dengancaramelihat notas dan no voucher data
peserta pensiundilembar dosir peserta pensiun, setelah itu kembali
melanjutkan proses penginputan data KP-22 peserta pensiun.
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Gambar 1.1 Lembar Peserta Pensiun Aktif

Gambar 1.2 Pembayaran Klim Asuransi
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Gambar 1.3 Lembar Permintaan Pembayaran
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Gambar 1.4 Sk Pensiun
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Gambar 1.5 Kartu Peserta Taspen ( KPT )

Gambar 1.6 Skror Efektivitas Sosialisasi Ketaspenan
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Gambar 1.7 Gudang Dosir
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Gambar 1.8 Map Dosir Peserta Pensiun
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Gambar 1.9 Kotak Dosir
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Gambar 1.10 Sosialisasi Ketaspenan
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