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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang PKL 

 

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar 

yang telah di tempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (FTIK) Teknokrat. Praktik Kerja Lapangan dapat diartikan sarana 

pelatiahan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang 

kompeten pada bidangnya masing-masing dengan demikian Praktik Kerja Lapangan 

adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke 

dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari. Praktik Kerja Lapangan diselenggarakan secara 

sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi 

syarat. 

PT JASA RAHARJA (persero) disingkat Jasa Raharja adalah BUMN yang 

bergerak di bidang asuransi sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 

1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 

1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama 

“Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai 

dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja. 

Jasa Raharja terdiri dari 3 bagian, dimana bagian tersebut adalah bagian 

operasional yang memiliki 4 sub diantaranya yaitu sub bagian iuran wajib, sumbangan 

wajib dan humas, administrasi klaim dan pelayanan klaim. Kemudian bagian 

administrasi yang memiliki 3 sub diantaranya yaitu bagian sdm dan umum, keuangan 

dan pkbl dan yang terakhir bagian sekretariat. Saat melaksanakan kegiatan PKL 

ditempatkan pada sub bagian umum dan kesekretariat. Kegiatan yang dilakukan pada 

2 sub bagian tersebut yaitu meregister data pelayanan klaim, meregister UU NO 

33/34/1964 klaim, kegiatan surat menyurat, mengarsip berkas, membuat laporan 

harian kas atau bank dan membuat memorial berikut buktinya, melakukan konsolidasi 

dan membut laporan hasil usaha. 
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1.2.      Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1.  Maksud Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan yaitu: 

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang 

ada di perusahaan atau industri. 

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

1.2.2.   Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Mahasiswa dapat mengoperasikan komputer dengan baik. 

2. Mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang asuransi sosial yang 

diterapkan. 

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 

4. Mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja. 

 

1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Adapun manfaat pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini adalah:  

1. Bagi Mahasiswa 

1 Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan masyarakat. 

2 Mahasiswa dapat melatih diri dan menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

3 Mahasiswa dapat mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi atau 

perusahaan. 

4 Mahasiswa mendapat peluang kerja setelah lulus dari Universitas. 

2. Bagi Universitas 

1. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer. 

2. Mempererat kerjasama antara universitas dengan instansi atau perusahaan. 

3. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi. 
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3. Bagi Instansi atau Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas instansi. 

2. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 

4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini di PT Jasa Raharja (Persero) 

Cabang Lampung yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi No.220A, 

Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, 

Lampung. 

 

1.5. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 10 Juli  sampai 2 

September 2018 atau selama 41 hari, yang dilaksanakan di PT Jasa Raharja (Persero) 

Cabang Lampung  Provinsi Lampung, dengan waktu kerja yaitu: 

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 17.00 WIB. 

2. Jam kerja hari Jumat pukul 06.30 – 17.00 WIB. 

3. Jam istirahat hari Senin sampai Kamis Pukul 12.00 – 13.00 WIB. 

4. Jam istirahat hari Jumat Pukul 11.30 – 13.00 WIB. 

 

 


