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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana dalam mengembangkan 

dan mengimplementasikan potensi diri serta keahlian diberbagai bidang yang 

diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan di perusahaan. Pada laporan PKL 

ini penulis menyajikan dan menjelaskan proses bisnis yang terjadi, kendala yang 

dihadapi dan solusi terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan PKL di Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung. 

Penempatan posisi pada pelaksanaan PKL terbagi dibeberapa divisi yang 

berbeda. Seperti pada Divisi SDM dan Umum, kegiatan rutin yang dilakukan 

adalah membuat surat, customer service, dan pemeriksaan inventaris perusahaan. 

Pada Divisi Penagihan dan Keuangan kegiatan rutin yang dilakukan adalah 

verifikasi kecocokan klaim dan pengarsipan. Sedangkan pada Divisi Kepesertaan 

dan Pelayanan Peserta, kegiatan rutin yang dilakukan adalah pelayanan peserta, 

pengarsipan formulir kepesertaan, pemberian nomor antrian dan penghancuran 

berkas. 

Kata kunci: softskill dan hardskill, PKL, BPJS, SDM, Keuangan, Kepesertaan, 

Customer Service. 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja menilai bahwa Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) perlu dilaksanakan. Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

dari tujuan pendidikan nasional. Objek kajian program PKL adalah penerapan 

ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program 

PKL (FTIK-UTI, 2017). 

Praktik kerja lapangan merupakan sarana dimana mahasiswa dapat 

memperoleh pelatihan mental, sikap dan etika didalam dunia kerja. Pada dasarnya 

PKL merupakan jembatan bagi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman terkait dunia kerja serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan 

kompetensi yang dimiliki untuk kedepannya dapat diterapkan didalam dunia kerja 

yang sesungguhnya. Pelaksanaan PKL akan memberikan keuntungan bukan 

hanya bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman namun juga bagi suatu 

perusahaan atau instansi, karena dengan pelaksanaan PKL akan membantu dan 

mempermudah kegiatan instansi dikarenakan adanya tambahan sumber daya 

manusia. 

Tentu saja, sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa terlebih dahulu dibekali 

dengan berbagai pengetahuan dan pelatihan yang bersifat softskill maupun 

hardskill sehingga mahasiswa dapat terjun ke dunia kerja dengan kompetensi dan 

keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai tenaga kerja yang 

profesional. 

PKL dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi 

pemerintahan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa diberikan kebebasan dalam 

menentukan tempat pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan PKL, alangkah 

baiknya jika mahasiswa selaku pelaksana ikut terlibat dalam berbagai proses 

bisnis yang terjadi di suatu instansi sehingga dapat memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan yang berbeda. Selain itu, dengan ikut terlibat dalam proses bisnis 
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suatu instansi maka para pelaksana dapat mengetahui berbagai kendala yang 

terjadi serta mengetahui solusi-solusi dari permasalahan tersebut. 

Salah satu proses bisnis yang paling sering terjadi dalam kegiatan suatu 

instansi adalah pelayanan terhadap masyarakat dimana hal yang paling 

diutamakan adalah kepuasan pelanggan serta pelayanan sebaik-baiknya sesuai 

dengan visi dan misi instansi tersebut. Salah satu instansi yang mengutamakan 

pelayanan terhadap masyarakat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan. 

BPJS Kesehatan merupakan suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam 

pelayanan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh masyarakat khususnya 

rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, dengan adanya 

BPJS Kesehatan maka akan sangat membantu meringankan biaya pengobatan. 

Oleh karena itu penulis memilih BPJS Kesehatan Kantor Cabang 

Bandarlampung sebagai tempat pelaksanaan PKL selain merupakan tugas akhir 

pada semester genap, alasan penulis memilih BPJS Kesehatan adalah karena jarak 

antara Kantor BPJS Kesehatan yang tidak terlalu jauh dengan Kampus 

Universitas Teknokrat Indonesia serta  BPJS Kesehatan merupakan salah satu 

perusahaan besar di Indonesia sehingga penulis berharap dengan dilaksanakannya 

PKL ini penulis dapat ikut terlibat dalam proses bisnis dan memperoleh 

pengetahuan serta pengalaman dalam memenuhi dan mengetahui kebutuhan 

masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. 

1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman didunia kerja. 

c. Mengetahui bidang pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi sesuai 

dengan divisinya masing-masing. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran nyata mengenai proses bisnis yang teradi di suatu 

perusahaan atau instansi. 

b. Melatih mahasiswa dalam beradaptasi didunia kerja. 
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1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan  dari PKL ini adalah: 

a. Sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa agar mengetahui kondisi 

sebenarnya yang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembanding 

antara teori yang diperoleh selama diperkuliahan dan ketika berada di 

lapangan. 

b. Mengetahui kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan didunia kerja 

sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi mahasiswa dalam memenuhi 

kriteria yang diinginkan suatu perusahaan. 

1.4. Tempat PKL 

Tempat pelaksanaan PKL berada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung yang beralamatkan di Jl. Z.A. 

Pagar Alam No. 35 Rajabasa, Bandarlampung. 

Untuk mempermudah dalam pencarian, berikut ini panduan lokasi Kantor 

BPJS Kesehatan menggunakan Google Maps yang ditampilkan pada Gambar 1.1: 

 
Gambar 1.1 Lokasi praktik kerja lapangan 
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1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

PKL dilaksanakan pada semester genap yang dimulai pada tanggal 16 April 

sampai tanggal 09 Juni 2018 dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan. 

Kegiatan efektif dilaksanakan selama lima hari dalam satu minggu dan dimulai 

dari pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan 

sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum 

publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil 

pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan 

program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta (BPJS, 2017). 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang ini dibentuk dua BPJS yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan 

PT.Askes (Persero). Adapun sejarah terbentuknya program jaminan sosial di 

Indonesia, adalah sebagai berikut: 

a. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) tahun 

1968 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur 

pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan 

ABRI beserta anggota keluarganya) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 

Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk badan khusus di lingkungan 

Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan 

Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu 

Prof.Dr.G.A.Siwabessy dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Semesta. 
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b. Perusahaan Umum Husada Bhakti tahun 1984-1991 

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 

peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 

Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) 

beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada 

Bhakti. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan 

program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti 

ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 

Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke 

badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. 

c. PT. Askes (Persero) tahun 1992 – 2013 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perusahaan 

Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dengan 

pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada pemerintah 

dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen 

lebih mandiri.  

Pada tahun 2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT. Askes (Persero) sebagai salah 

satu calon BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 

PT.Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 

Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT.Askes (Persero) mendapat penugasan 

untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

Di tahun 2008, pemerintah mengubah PJKMM menjadi Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT.Askes (Persero) berdasarkan Surat 

Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk 

melaksanakan manajemen kepesertaan program Jamkesmas yang meliputi 

tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan 

manajemen. 
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Untuk mempersiapkan PT.Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS 

Kesehatan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

SJSN, maka dilakukan pemisahan Program Askes Sosial dan Askes Komersial. 

Dan tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT.Askes (Persero) yaitu PT.Asuransi 

Jiwa In Health Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 

Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18 

Desember 2008 dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009. 

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT.Asuransi Jiwa In Health Indonesia selaku anak 

perusahaan dari PT. Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. 

Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT.Asuransi Jiwa In Health 

Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada 1 April 2009. 

PT. Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 

ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi para menteri dan 

pejabat tertentu (Program Jamkesmen). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) 

sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:  

a. Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan.  

b. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban 

PT. Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.   

 

d. BPJS Kesehatan tahun 2014 sampai sekarang 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 

PT. Askes (Persero) bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. 

Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan 

liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. 

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tidak lagi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat, Kementerian 

Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak 
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lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali 

untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya 

yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT. Jamsostek (Persero) tidak lagi 

menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 

2.2.Visi dan Misi 

2.2.1. Visi 

Visi dari BPJS Kesehatan adalah terwujudnya Jaminan Kesehatan 

(JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk 

Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan 

melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya (BPJS, 2017).  

 

2.2.2. Misi 

Misi merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan 

oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi perusahaan 

tersebut (Setiawan S, 2017). Oleh karena itu BPJS Kesehatan juga memiliki 

beberapa misi untuk mencapai tujuan perusahaan, diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi 

pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem 

kerja yang efektif dan efisien. 

2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling 

lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh 

pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan 

kolektibiltas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan 

keuangan secara transparan dan akuntabel. 

4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 

peningkatan kerjasamaan antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 

komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan 

SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan 

proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta 

infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.   
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2.3. Logo Perusahaan 

Setiap perusahaan pasti memiliki logo sebagai identitas perusahaan, begitu 

pula dengan BPJS Kesehatan. Logo BPJS Kesehatan dapat dilihat pada gambar 

2.1: 

 

Adapaun arti dan makna dari logo BPJS Kesehatan (BPJS, 2017) adalah sebagai 

berikut : 

1. Orang berpegangan menggambarkan kekeluargaan untuk saling tolong 

menolong atau gotong royong. 

2. Warna biru menunjukan kejujuran dan kedamaian. 

3. Warna hijau melambangkan kemurnian dan kesehatan. 

2.4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi BPJS Kesehatan dapat dilihat pada gambar 2.2 

 
Gambar 2. 2. Struktur organisasi perusahaan 

 

Gambar 2. 1. Logo perusahaan 
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2.4.1. Deskripsi Struktur Tugas 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan 

bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. 

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program 

jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU 

BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada 

BPJS. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain : 

1. Kepala Cabang 

Kepala Cabang merupakan Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 

dalam kantor cabang dan membawahi seluruh bagian. Tugas dan 

tanggumg jawab Kepala Cabang BPJS Kesehatan Daerah Bandar 

Lampung sebagai berikut : 

a. Mengkoordinir dan menggerakan seluruh operasi kantor cabang 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Mewakili direksi di wilayah kerja operasinya untuk melakukan 

pendekatan dan kerjasaman dengan berbagai pihak atas nama 

perusahaan. 

c. Mengelola dan melakukan pembinaan ataupun penilaian terhadap 

bawahan. 

 

2. Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Peserta 

Divisi Kepesertaan dan Pelayanan peserta memiiliki tugas sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data 

b. Laporan dan pengusulan stok blangko 

c. Pemeriksaan dan keluhan 

d. Pelayanan pendaftaran peserta kolektif 

e. Pelayanan pendaftaran peserta website 

f. Pelayanan pendaftaran peserta perorangan 
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3. Divisi Penagihan dan Keuangan 

Divisi Penagihan dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

a. Laporan perpajakan 

b. Laporan PPH 

c. Membayar giro 

d. Pembayaran kapitasi 

e. Penerimaan rekening 

f. Laporan aset data 

g. Penagihan dan pengumpulan iuran 

h. Laporan keuangan tahunan 

i. Verifikasi bukti setoran 

j. Verifikasi pembayaran eksternal dan internal 

k. Pengurusan rencana kerja dan anggaran 

 

4. Divisi Penjaminan Manfaat Primer 

Divisi Penjaminan Manfaat Primer memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

a. Menganalisa faskes tingkat pertama 

b. Memantau obat 

c. Pelayanan FKTP 

d. Forum komunitas dan tingkat lanjutan 

e. Promo kesehatan 

f. Ambulan 

g. Rawat inap persalinan 

h. Penyelenggara kesehatan 

i. Supervisi FKTP 

 

5. Divisi Penjaminan Manfaat Primer 

Divisi Penjaminan Manfaat Primer memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 
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a. Menganalisa kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 

b. Pengolahan mutu 

c. Laporan kinerja FKTL 

 

6. Divisi Perluasan Peserta dan Kepatuhan 

Divisi Perluasan Peserta dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

a. Evaluasi pemasaran kantor cabang 

b. Sosialisasi edukasi langsung 

c. Sosialisasi edukasi tidak langsung 

d. Tim komunikasi publik 

e. Rekruitmen PPPU dan PPBU 

f. Sosialisasi dan advokasi JKN 

 

7. Divisi IT and Help Desk 

Divisi IT and Help Desk memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Backup database 

b. Infentasi asset 

c. Pengelola dan penyajian data 

d. Penataan dan pemusnahan arsip 

e. Pengelolaan surat masuk dan keluar 

f. Penyusunan kerjasama 

g. Rekonsilasi data asset 

h. Usulan pengapusan aktivitas tetap 

2.5. Kegiatan Umum BPJS Kesehatan 

UU BPJS menyatakan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

(JAMSOS, 2018). 
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BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 

program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, dan jaminan kematian. 

Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara 

nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta 

memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila 

seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang 

diakibatkan oleh pekerjaannya. 

Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk 

menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, 

mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan 

derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 

penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 

Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. 

Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan 

kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 

untuk: 

a. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta. 

b. Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 

d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. 

e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 

f. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan 

ketentuan program jaminan sosial. 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan programs jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat. 
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Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan 

pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk 

menerima bantuan iuran dari pemerintah, pengelolaan dana jaminan sosial, 

pembayaran manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian 

informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan 

informasi. 

Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti 

menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL: ASTRINI ADESWARI, NPM 15311841 

3.1.1. Bidang Kerja 

Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada Divisi Kepesertaan dan 

Pelayanan Peserta. 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama pelaksanaan PKL pada 

Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Peserta adalah berikut: 

1. Memberikan informasi-informasi dibutuhkan para peserta BPJS 

Kesehatan yang meliputi persyaratan pendaftaran, ketentuan yang 

berlaku, serta informasi mengenai hal-hal umum yang berkaitan 

dengan BPJS Kesehatan. 

2. Menyiapkan, menyusun dan menyatukan formulir kepesertaan 

berdasarkan jenisnya. 

3. Memberikan formulir sesuai dengan kebutuhan peserta yang 

meliputi: 

a. Formulir pendaftaran baru Peserta Bukan Penerima Upah 

(PBPU) atau mandiri. Peserta yang masuk kedalam kategori 

PBPU merupakan pekerja yang tidak menerima upah dari 

instansi atau pihak lain sebagai pemberi kerja dan menanggung 

sendiri resiko yang terjadi, seperti pengusaha, pedagang dan 

warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. 

Contoh formulir pendaftaran baru bagi peserta mandiri dapat 

dilihat pada Gambar 3.1: 
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Bagan alir proses pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.2 : 

 

Gambar3. 2 Bagan alir dokumen proses pendaftaran peserta baru mandiri 

 

 

Gambar 3. 1 Formulir pendaftaran baru 
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Persyaratan pendaftaran bagi peserta baru mandiri kelas rawat 

1, 2 dan 3: 

1) Mengisi formulir pendaftaran. 

2) Menyertakan fotokopi Kartu Keluarga (KK). 

3) Menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

anggota keluarga bagi yang sudah berusia >17 tahun. 

Persyaratan khusus bagi peserta mandiri kelas rawat 1 dan 2: 

1) Mengisi surat pernyataan persetujuan auodebet dan 

ditandatangani oleh pemilik rekening. Sistem auodebet 

sendiri bertujuan agar mempermudah dalam melakukan 

pembayaran iuran BPJS Kesehatan dimana sistem akan 

secara otomatis mendebet tabungan peserta pada 

periode waktu tertentu (BNI, 2017). 

2) Menyertakan fotokopi buku tabungan Mandiri atau BNI 46 

(bukan syariah). 

3) ATM asli. 

4) Materai 6000. 

Peraturan dalam pendaftaran BPJS bagi peserta mandiri adalah 

sebagai berikut: 

1) Pendaftaran calon peserta tidak dapat diwakili, terkecuali:  

a) Pendaftaran dilakukan oleh anggota keluarga yang 

terlampir didalam KK. 

b) Merupakan keluarga kandung, apabila terdapat pada 

KK yang berbeda, peserta datang dengan membawa KK 

kedua pihak untuk membuktikan hubungan keluarga. 

2) Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tertera dalam 

satu KK. 

3) Mendaftar pada kelas rawat yang sama. 

 

 

 



18 
 

 
 

Formulir auodebet Bank Mandiri dapat dilihat pada Gambar 

3.3: 

 
Gambar 3. 3 Formulir pembayaran iuran melalui auodebet Bank Mandiri 

 

Formulir auodebet Bank BNI dapat dilihat pada Gambar 3.4: 

 
Gambar 3. 4 Formulir pembayaran iuran melalui auodebet Bank BNI 46 
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Prosedur  pendaftaran baru bagi peserta BPJS Mandiri melalui 

Kantor Cabang BPJS Bandarlampung: 

1) Calon peserta datang ke kantor BPJS dengan membawa 

persyaratan. 

2) Calon peserta menghampiri petugas pelayanan untuk 

meminta formulir pendaftaran. 

3) Petugas pelayanan memberikan formulir sesuai dengan 

kelas rawat yang diinginkan. 

4) Calon peserta mengisi formulir dan melengkapi persyaratan 

pendaftaran. 

5) Calon peserta menyerahkan formulir pendaftaran beserta 

persyaratan untuk kemudian diperiksa oleh petugas 

pelayanan. 

6) Apabila berkas pendaftaran sesuai maka petugas 

memberikan paraf pada formulir sebagai tanda bahwa 

berkas telah lengkap. 

7) Petugas pelayanan kemudian memberikan berkas tersebut 

ke calon peserta untuk kemudian mengambil nomor antrian 

ke loket pelayanan. 

8) Calon peserta menunggu waktu pemanggilan nomor antrian. 

9) Calon peserta menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas 

loket apabila nomor antrian telah terpanggil. 

10) Setelah proses pendaftaran melalui loket pelayanan selesai 

peserta akan menerima nomor Virtual Account (VA). 

11) Pembayaran iuran pertama dapat dilakukan dalam jangka 

waktu minimal 14 hari dan maksimal 30 hari setelah 

pendaftaran. 

12) Pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor BPJS 

Kesehatan, Alfamart, Indomart, Kantor Pos serta melalui 

sistem auodebet pada Bank Mandiri dan BNI. 
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b. Formulir pendaftaran bayi dalam kandungan bagi peserta 

mandiri. Contoh formulir dapat dilihat pada Gambar 3.5 : 

 
Gambar 3. 5 Formulir pendaftaran calon bayi bagi peserta mandiri 

Pesyaratan pendaftaran bayi dalam kandungan 

1) Kartu keluarga. 

2) BPJS kedua orang tua calon bayi. 

3) Surat keterangan kehamilan dari bidan maupun dokter 

kandungan yang sudah ditandatangani dan distempel. 

Peraturan dalam pendaftaran bayi dalam kandungan 

1) Merupakan peserta mandiri dan bukan merupakan 

penyelenggara negara maupun pegawai swasta. 

2) Bagi penyelenggara negara maupun pegawai swasta bayi 

dalam kandungan didaftarkan apabila calon bayi 

merupakan anak ke empat dan seterusnya (anak pertama 

sampai dengan anak ketiga masih merupakan tanggungan 

pekerja). 
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Prosedur pendaftaran bayi dalam kandungan: 

1) Calon peserta datang ke kantor BPJS dengan membawa 

persyaratan. 

2) Calon peserta menghampiri petugas loket untuk meminta 

formulir pendaftaran bayi dalam kandungan. 

3) Petugas pelayanan memberikan formulir pendaftaran bayi 

dalam kandungan. 

4) Calon peserta mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 

5) Calon peserta menyerahkan formulir pendaftaran bayi 

dalam kandungan beserta persyaratan untuk kemudian 

diperiksa oleh petugas pelayanan. 

6) Apabila berkas pendaftaran sesuai maka petugas 

memberikan berkas tersebut ke peserta untuk kemudian 

mengambil nomor antrian ke loket pelayanan. 

7) Setelah proses pendaftaran melalui loket pelayanan selesai 

maka kartu akan aktif dalam kurun waktu 14 hari kemudian. 

8) Pembayaran iuran pertama bayi dalam kandungan 

dilakukan setelah sang bayi lahir. 

 

c. Formulir pendaftaran baru bagi penyelenggara negara (PNS, 

TNI dan Kepolisian RI). 

d. Formulir pendaftaran baru bagi perusahaan atau instansi 

(pegawai swasta). 

e. Formulir auodebet Bank Mandiri dan BNI 46. 

f. Formulir penambahan anggota keluarga bagi peserta mandiri. 

g. Formulir penambahan anggota keluarga bagi penyelenggara 

negara dan perusahaan. 

h. Formulir perubahan dan perbaikan data. 

i. Formulir kehilangan. 

i. Formulir pegunduran diri dari Program Bantuan Iuran (PBI). 
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4. Melakukan pemeriksaan formulir beserta kelengkapan persyaratan 

calon peserta sebelum diserahkan ke loket petugas. 

5. Memberikan nomor antrian kepada peserta. 

6. Membuat laporan paket dan surat masuk didalam buku pencatatan. 

7. Melakukan pemeriksaan data peserta melalui aplikasi JKN-Mobile 

8. Pemberian tanda pengenal bagi peserta Elektronik Data Badan 

Usaha (EDaBU). 

9. Melakukan penyortiran berkas pendaftaran. 

10. Melakukan  pengarsipan formulir peserta BPJS Kesehatan sesuai 

dengan loket pelayanan dan diarsip berdasarkan tanggal. 

Pengarsipan sendiri berguna untuk mempermudah dalam proses 

pencarian dokumen yang dibutuhkan. Kegiatan pengarsipan 

formulir dapat dilihat pada Gambar 3.6: 

 
Gambar 3. 6 Keadaan formulir sebelum dilakukan penyortiran dan 

pengarsipan 
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Kegiatan pengarsipan formulir yang telah disusun kedalam 

business file dapat dilihat pada Gambar 3.7: 

 
Gambar 3. 7 Keadaan formulir sesudah dilakukan penyortiran dan 

pengarsipan 

 

11. Menghancurkan berkas yang tidak diperlukan dengan 

menggunakan mesin penghancur berkas. 

3.1.3. Kendala yang Dihadapi 

Beberapa kendala yang dihadapi penulis dalam pelayanan peserta 

diantaranya adalah: 

1. Kesalahan pada saat pemberian formulir dikarenakan: 

a. Peserta tidak mengetahui maksud dan tujuannya datang ke BPJS 

Kesehatan. 

b. Peserta memberikan informasi yang kurang jelas sehingga 

penulis tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta. 

c. Peserta memberikan informasi yang salah. 

d. Peserta mengambil sendiri formulir tanpa bertanya atau 

memberitahukan tujuannya terlebih dahulu. 

2. Sistem yang seringkali offline sehingga mempengaruhi proses 

pemberian nomor antrian dan penginputan data peserta. 
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3. Pada saat pemeriksaan melalui sistem, data peserta tidak tersedia 

sehingga menghambat proses pelayanan. 

4. Peserta yang melampiaskan kemarahannya kepada penulis 

dikarenakan ketidaktahuannya. 

5. Jumlah peserta yang tidak sebanding dengan petugas sehingga 

dapat menimbulkan tekanan, stress dan memakan ruang tunggu. 

6. Peserta yang tidak bisa menunggu untuk dilayani. 

7. Peserta yang tidak mau mengikuti prosedur yang berlaku. 

8. Peserta yang bersikap tidak sopan dan kasar. 

9. Peserta yang tidak mau mendengarkan penjelasan sehingga 

memungkinkan terjadinya kesalahan maupun ketidaksesuaian 

persyaratan pendftaran.  

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

1. Cara mengatasi kendala dalam kesalahan pemberian formulir 

a. Menanyakan maksud dan tujuan peserta terlebih dahulu. 

b. Menanyakan secara detail keperluan peserta untuk menghindari 

kesalahan dalam pemberian formulir. 

c. Meyakinkan peserta bahwa informasi yang diberikan adalah 

benar. 

d. Menyimpan formulir di dalam lemari ketika jam operasional 

pelayanan peserta telah selesai untuk menghindari kehilangan 

maupun berserakannya formulir pada pagi hari. 

2. Pada saat ini, perusahaan atau instansi yang berorientasi pada 

pelayanan menghadapi kesulitan dalam menangani panjangnya 

garis antrian dan hal tersebut semakin diperparah ketika jam sibuk 

telah tiba. Hal tersebut dapat menimbulkan stres dan tekanan  bagi 

pelanggan dan pegawai (Udin et al., 2016).  

Terlebih lagi jika sistem antrian mengalami offline, maka akan 

terjadi penumpukan antrian baik diluar maupun didalam kantor 

BPJS Kesehatan. Cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

kendala dikarenakan sistem yang seringkali offline pada mesin 

antrian adalah dengan membuat antrian manual yang dicetak pada 
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secarik kertas untuk kemudian diberikan kepada peserta. Sedangkan 

pada sistem penginputan data peserta yang mengalami offline dapat 

dilakukan oleh peserta denganmengakses JKN-Mobile pada 

smartphone bagi layanan perubahan data dan pendaftaran baru 

peserta mandiri. 

3. Untuk ketidaktersediaannya data pada sistem yang tersedia penulis 

menganjurkan agar peserta mencari informasi melalui loket 

pengaduan dan informasi. 

4. Untuk peserta yang bersikap tidak sopan maupun kooperatif penulis 

tetap melayani dengan ramah, bersikap sopan dan berfikir positif 

serta menganjurkan peserta untuk mencari informasi melalui 

website resmi maupun apliksai JKN-Mobile untuk meminimalisir 

kesalahan. 

5. Untuk mengatasi permasalahan dimana jumlah peserta yang tidak 

sebanding dengan petugas adalah dengan menyarankan peserta 

untuk mengantri dan tidak berdesak-desakan pada saat pengambilan 

formulir sehingga akan mempermudah petugas pelayanan dalam 

memenuhi kebutuhan peserta. 

6. Bagi peserta yang tidak bisa menunggu untuk dilayani adalah 

dengan memberikan pengertian bahwa petugas akan melayani 

peserta yang datang terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa 

yang sopan dan bersikap ramah. 

 7. Bagi peserta yang bersikap tidak kooperatif penulis sebisa mungkin 

untuk menjelaskan secara detail prosedur yang berlaku dan 

menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan akan sama tanpa 

membeda-bedakan pekerjaan, status sosial maupun usia. 

  8. Cara mengatasi kendala saat menghadapi peserta yang kasar dan 

tidak sopan adalah dengan tetap tersenyum, bersikan ramah dan 

berfikir positif. 

9. Bagi peserta yang tidak mau mendengarkan penjelasan secara detail 

adalah dengan memberikan brosur maupun leaflet atau 

mengarahkan peserta ke loket pengaduan dan informasi untuk 
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memperoleh informasi lebih detail sehingga akan meminimalisir 

munculnya resiko maupun kesalahan. 

 

3.2. Pelaksanaan PKL: VENNA CHINTIYA SOFYANI, NPM 15311788 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di BPJS penulis di tugaskan pada 

Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. 

3.2.2. Pelaksanaan PKL 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di BPJS 

Kesehatan Bandarlampung adalah sebagai berikut : 

1. Membantu petugas memberikan formulir kepada peserta BPJS 

Kesehatan sesuai dengan kepentingan masing-masing peserta yang 

meliputi : 

a. Formulir pendaftaran baru peserta mandiri 

b. Formulir pendaftaran bayi dalam kandungan bagi peserta mandiri. 

c. Formulir pendaftaran baru bagi penyelenggara negara (PNS, TNI 

dan Kepolisian RI). 

d. Formulir pendaftaran baru bagi perusahaan atau instansi 

(pegawai swasta). 

e. Formulir penambahan anggota keluarga bagi peserta mandiri. 

f. Formulir penambahan anggota keluarga bagi penyelenggara 

negara dan perusahaan. 

Contoh formulir dapat dilihat pada Gambar 3.8 : 
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Persyaratan penambahan anggota keluarga penyelenggara 

negara dan perusahaan : 

1) Membawa katru BPJS peserta yang bekerja. 

2) Kartu Keluarga dan KTP fotocopy. 

3) Daftar gaji yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja asli atau 

fotocopy. 

4) SK terakhir yang dilegalisir asli atau fotocopy. 

5) Surat keterangan lahir asli dan fotocopy untuk mendaftarkan 

bayi baru lahir. 

Prosedur penambahan anggota keluarga penyelenggara negara 

dan perusahaan : 

1) Peserta datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 

2) Peserta mengambil formulir penambaha anggota keluarga 

3) Peserta mengisi formulir. 

4) Peserta mengambil nomor antrian pada sistem antrian yang 

telah tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 

Gambar 3. 9  Gambar 3. 8 Formulir penambahan anggota 

keluarga PPU 
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5) Peserta menyerahkan berkas dan persayaratan kepada 

petugas di loket pelayanan. 

6) Petugas memasukan data diri peserta pada sistem. 

7) Petugas Mencetak kartu BPJS bagi anggota keluarga yang 

telah di tambahkan. 

g. Formulir perubahan dan perbaikan data yang meliputi 

perubahan data diri, alamat, fasilitas kesehatan, kelas rawat, dan 

penonaktifan kepesertaan. 

h. Formulir pernyataan kehilangan. 

Contoh formulir pernyataan kehilangan dapat dilihat pada 

Gambar 3.9: 

 
Gambar 3. 9 Formulir pernyataan kehilangan 

 

Persyaratan untuk mencetak ulang kartu yang hilang : 

1) Membawa identitas diri berupa KTP atau Katru Keluarga asli 

yang masih berlaku. 

2) Menyiapkan materai 6000. 

3) Mengisi surat pernyataan kehilangan. 
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Prosedur untuk mencetak ulang kartu BPJS yang hilang adalah 

sebagai berikut: 

1) Peserta datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 

2) Peserta mengambil formulir pernyataan kehilangan di loket 

pelayanan. 

3) Peserta mengisi formulir pernyataan kehilangan. 

4) Peserta meminta nomor antrian kepada petugas keamanan 

yang sedang berjaga di mesin antrian. 

5) Peserta menyerahkan berkas dan persayaratan kepada 

petugas di loket pelayanan. 

6) Petugas loket memasukan data diri peserta kedalam sistem. 

7) Petugas mencetak kartu BPJS baru. 

Peraturan dalam pencetakan kartu baru yang hilang adalah tidak 

dapat diwakili, terkecuali:  

1. Dilakukan oleh anggota keluarga yang terlampir didalam KK. 

2. Merupakan keluarga kandung, apabila terdapat pada KK 

yang berbeda peserta datang dengan membawa KK kedua 

pihak untuk membuktikan hubungan keluarga. 

 

i. Formulir pegunduran diri dari Program Bantuan Iuran (PBI). 

j. Formulir pernyataan kesanggupan pembayaran tunggakan iuran 

BPJS Kesehata. 

2. Menjawab pertanyaan peserta seputar hal-hal yang berkaitan 

dengan BPJS Kesehatan. 

3. Membatu peserta BPJS Kesehatan untuk mengisi formulir. 

4. Melakukan pemeriksaan data peserta BPJS melalui aplikasi JKN-

Mobile. Tampilan antarmuka aplikasi dapat dilihat pada Gambar 

3.10:  
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Gambar 3. 10 Aplikasi JKN-Mobile 

 

5. Melakukan pemeriksaan formulir dan berkas pendukung sebelum 

diserahkan kepada petugas di loket pelayanan. 

6. Membantu petugas untuk memberi nomor antrian kepada peserta. 

Mesin antrian dapat dilihat pada Gambar 3.11: 

 
Gambar 3. 11 Mesin antrian 
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7. Melakukan kegiatan pengarsipan formulir dan berkas pendukung 

yang telah diproses pada loket pelayanan. Formulir dapat dilihat 

pada Gambar 3.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Memusnahkan dokumen yang sudah tidak terpakai. Pemusnahan 

arsip merupakan penghancuran, peleburan maupun pencacahan 

dokumen yang tidak memiliki nilai guna dan dilakukan secara total 

sehingga tidak dapat dikenali baik isi maupun bentuknya. Tujuan 

dari pemusnahan arsip adalah untuk mengurangi jumlah arsip 

Gambar 3. 12 Penyusunan formulir 
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sehingga mengurangi penggunaan ruang maupun media 

penyimpanan (Anita, 2018).  

9. Menyiapkan formulir-formulir sebelum diletakkan pada loket 

pelayanan. Formulir yang telah disusun dan dikelompokkan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 13: 

 
Gambar 3. 13 Rak penyimpanan formulir. 

3.2.3. Kendala yang Dihadapi 

Saat melakukan kegiatan PKL di BPJS Kesehatan Bandarlampung 

penulis mengahadapi beberapa kendala, dintaranya: 

1. Terjadinya kesalahan saat memeberikan formulir, dikarenakan : 

a. Peserta yang tidak mengetahui tujuannya datang ke kantor BPJS. 

b. Peserta memberikan informasi yang kurang jelas atau salah 

sehingga penulis tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh 

peserta. 

c. Peserta mengambil formulir sendiri tanpa bertanya dengan 

petugas. 

2. Peserta yang tidak mau mengikuti prosedur pelayanan yang telah 

ditentukan. 
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3. Peserta yang tidak dapat berlaku sopan kepada petugas. 

4. Peserta enggan mengantri untuk mendapatkan pelayanan. 

5. Saat melakukan pemeriksaan data peserta pada sistem yang tersedia 

di kantor BPJS Kesehatan, penulis sering mengalami kesulitan 

karena data yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan pada sistem 

tersebut. 

6. Sistem antrian peserta yang beberapa kali tidak dapat berjalan. 

7. Error pada sistem di loket pelayanan juga sering terjadi, hal 

tersebut mengakibatkan penumpukan peserta pada kantor BPJS 

Kesehatan. Karena dengan sistem yang tidak berjalan sesuai fungsi 

nya, petugas pada loket pelayanan tidak dapat melakukan tugas 

sebagaimana mestinya. 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala. 

Hal yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan pemberian formulir : 

a. Penulis menanyakan secara detail permasalan yang dialami oleh 

peserta sehingga penulis dapat memberikan formulir sesuai 

dengan kebutuhannya. 

b. Mengkonfirmasi kembali informasi yang diberikan oleh peserta, 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pemberian 

formulir. 

c. Jika terdapat peserta yang mengambil formulir sendiri, penulis 

akan memberikan peringatan kepada peserta tersebut bahwa 

fomulir harus diberikan oleh petugas agar tidak terjadi kesalahan 

penginputan data di loket pelayanan. 

2. Untuk peserta yang tidak mau mengikuti prosedur yang telah di 

tentukan, penulis akan memberikan penjelasan agar peserta dapat 

mengerti prosedur yang berjalan dan kegiatan pelayanan di kantor 

BPJS kesehatan dapat berjalan dengan efektif. 
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3. Untuk mengatasi peserta yang tidak dapat berlaku sopan, penulis 

akan tetap memberikan pelayanan dengan baik dan berusaha agar 

bersikap lebih santun dan ramah kepada peserta.  

4. Saat ada peserta yang enggan mengantri untuk dilayani, penulis 

akan menjelaskan dengan baik prosedur antrian yang ada di kantor 

BPJS. Sehingga peserta dapat mengerti juga dapat mengikuti 

prosedur yang telah di tentukan.  

5. Saat penulis tidak menemukan data yang dibutuhkan pada sistem 

yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan, penulis akan mencari data 

secara berulang. Jika telah dilakukan pencarian data secara berulang 

namun data tetap tidak dapat ditemukan, penulis akan menyarankan 

kepada peserta agar masuk ke loket pengaduan dan informasi untuk 

mendapatkan informasi yang dibutukan. 

6. Saat sistem antrian bermasalah, antrian pada loket pelayanan akan 

dilakukan secara offline. Penulis akan membantu petugas antrian 

untuk menyusun kartu antrian berdasarkan loket dan juga 

membantu untuk memberikan antrian kepada peserta. 

7. Untuk mengatasi kendala error pada sistem di loket pelayanan, 

penulis akan memberi saran kepada peserta agar mengakses JKN-

Mobile melalui smartphone untuk memanfaatkan layanan yang 

sudah disediakan seperti layanan perubahan data, pendaftaran baru 

peserta mandiri dan juga penambahan anggota keluarga. 

 

3.3. Pelaksanaan PKL: VINA PUTRI AGUSTIYANI, NPM 15311595 

3.3.1. Bidang Kerja 

PKL di laksanakan pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Umum, Divisi Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer (MPKP), 

Divisi Penagihan dan Keuangan, serta Divisi IT and Help Desk. 

Suasana kerja pada Divisi SDM dan Umum dapat dilihat pada Gambar 

3.14: 
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Gambar 3. 14 Suasana kerja tempat penulis melaksanakan PKL 

 

Penulis melaksakan PKL di beberapa bagian diantaranya: 

1. Pada Divisi SDM dan Umum penulis ditugaskan untuk melakukan 

pemeriksaan inventaris perusahaan, kegiatan customer service, 

pembuatan surat, pembuatan label dan melipat undangan, serta 

memantau Handy Talky (HT). 

2. Pada Divisi MPKP penulis ditugaskan untuk membuat Perjanjian 

Kerjasama (PKS), mengirim surat digital, melakukan scan pada 

Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK), mencatat serta 

memferifikasi SIP atau SIK tenaga medis yang telah dikirimkan 

oleh penyedia layanan kesehatan melalui aplikasi Health Facilities 

Information System (HFIS). 

3. Pada Divisi Penagihan dan Keuangan penulis ditugaskan untuk 

melakukan pengarsipan dan pemberian stempel klaim. 

4. Pada Divisi IT and Help Desk penulis ditugaskan untuk melakukan 

penambahan hak akses pengguna kedalam sistem. 
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3.3.2. Pelaksanaan PKL 

1. Divisi SDM dan Umum 

Kegiatan yang dilakukan penulis pada Divisi SDM dan Umum 

selama melaksakan PKL di BPJS Kesehatan Bandarlampung adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Inventaris Perusahaan 

Pemeriksaan inventaris perusahaan dilakukan setiap 1 tahun 

sekali, penulis melakukan pemeriksaan inventaris dibeberapa 

ruangan, diantaranya adalah ruangan pada Divisi Penanganan 

Pengaduan Pelayanan Kesehatan (UP3), ruang pelayanan badan 

usaha, ruang Pekerja Penerima Upah (PPU) dan (Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU) serta ruangan fotokopi. Beberapa 

inventaris perusahaan dapat dilihat pada Gambar 3.15: 

 
Gambar 3. 15 Pemeriksaan inventaris perusahaan 

Setelah melakukan pemeriksaan inventaris, penulis memasukan 

data invenaris perusahaan kedalam Microsoft Excel untuk 

kemudian dicetak. Laporan daftar inventaris dapat dilihat pada 

Gambar 3.16: 
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Gambar 3. 16 Daftar inventaris ruangan BPJS Kesehatan 

 

b. Kegiatan Customer Service 

Customer service merupakan kemampuan dan pengetahuan 

pegawai dalam menyampaikan produk dan pelayanan sebaik 

mungkin kepada customer internal maupun ekternal (Lucas, 

2015). Agar menjadi customer service yang baik, penulis terlebih 

dahulu menerima pembelajaran melalui mata kuliah 

kesekretarisan di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Selain itu penulis juga membaca buku mengenai informasi 

umum tentang BPJS Kesehatan yang bertujuan agar penulis 

dapat menjawab semua pertanyaan yang di berikan oleh peserta. 

Adapaun pertanyaan yang sering diajukan oleh peserta yaitu hal-

hal yang berkaitan dengan kepesertaan mulai dari pendaftaran, 

iuran dan tunggakan. Buku informasi mengenai BPJS Kesehatan 

dapat dilihat pada Gambar 3.17: 
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Gambar 3. 17 Buku tanya jawab program JKN-KIS 

 

c. Pembuatan Surat 

1) Surat Panitia Penerimaan Barang dan Jasa (P2BJ) 

Surat P2BJ adalah surat yang berisi laporan pengadaan barang 

dan jasa yang dibutuhkan dalam operasional kerja. Surat P2BJ 

dapat dilihat pada Gambar 3.18: 

 
Gambar 3. 18 Surat P2BJ 
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2) Surat Peminjaman Inventaris Perusahaan 

Surat peminjaman inventaris perusahaan adalah salah satu 

cara atau mekanisme dalam upaya pengendalian barang-

barang milik perusahaan. Contoh surat dapat dilihat pada 

Gambar 3.19 : 

 
Gambar 3. 19 Surat peminjaman inventaris perusahaan 

d. Pembuatan label alamat dan melipat undangan 

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, penulis 

ditugaskan untuk membuat label alamat serta melipat undangan 

ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kemudian dikirimkan 

ke badan usaha atau instansi pemerintah yang ada di Tanggamus, 

Pringsewu dan Bandar Lampung. Sebelum membuat labet 

undangan penulis diharuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu 

alamat perusahaan atau instansi pemerintah yang dituju sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Kegiatan 

dapat dilihat pada Gambar 3.20 : 
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Gambar 3. 20 Pembuatan label dan melipat undangan 

e. Memantau Handy Talky  

Pada Divisi SDM dan Umum penulis ditugaskan untuk 

membantu memantau HT sebagai alat bantu komunikasi antara 

lantai satu dengan lantai dua di perusahaan, selain itu juga untuk 

mengkonfirmasi tamu yang datang untuk mengantarkan berkas 

klaim atau ingin bertemu dengan salah satu pegawai di Kantor 

BPJS Kesehatan. HT dapat dilihat pada Gambar 3.21: 
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Gambar 3. 21 Memantau Handy Talky 

 

2. Management Pelayanan Kesehatan Primer (MPKP) 

Kegiatan yang dilakukan penulis pada Divisi MPKP selama 

melaksakan PKL di Kantor BPJS Kesehatan Bandarlampung adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat perjanjian kerjasama 

Penulis ditugaskan untuk membuat surat perjanjian kerjasama 

antara BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan 

seperti dokter keluarga, rumah sakit, bidan, klinik keluarga dan 

puskesmas. Surat perjanjian dapat dilihat pada Gambar 3.22: 

 
Gambar 3. 22 Surat perjanjian kerjasama  
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b. Mengirim surat digital 

Penulis ditugaskan untuk mengirim surat menggunakan Aplikasi 

Arsip Digital (ARDI). Kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.23: 

 
Gambar 3. 23 Pengiriman surat digital 

 

c. Scan Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) 

Penulis ditugaskan untuk melakukan scan pada SIP atau SIK 

penyedia layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 

Kesehatan. Contoh surat dapat dilihat pada Gambar 3.24: 

 
Gambar 3. 24 SIP atau SIK tenaga media pelayanan kesehatan 



43 
 

 
 

d. Pencatatan 

Penulis mencatat daftar tanda terima perjanjian Kerjasama BPJS 

Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan. Kegiatan dapat 

dilihat pada Gambar 3.25: 

 
Gambar 3. 25 Pencatatan tanda terima perjanjiain kerjasama 

e. Memverifikasi SIP atau SIK tenaga medis kesehatan 

Pada Divisi MPKP penulis ditugaskan untuk memverifikasi SIP 

atau SIK tenaga medis kesehatan yang dikirimkan penyedia 

layanan kesehatan kedalam aplikasi Health Facilities 

Information System (HFIS). Kegiatan dilihat pada Gambar 3.26: 

 
Gambar 3. 26 Verifikasi SIP atau SIK tenaga medis kesehatan 

SIP atau SIK yang telah dikirim akan diperiksa satu persatu dan 

dilihat masa berlakunya, apabila SIP atau SIK masih berlaku 

maka pengajuan perubahan data fasilitas kesehatan dapat 

diterima, namun apabila SIP atau SIK sudah tidak berlaku lagi 
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maka pengajuan perubahan data tidak akan diterima. Contoh dari 

SIP atau SIK yang masih berlaku dapat dilihat pada Gambar 3.27: 

 
Gambar 3. 27 SIP atau SIK yang masih berlaku 

 

3. Divisi Penagihan dan Keuangan 

Kegiatan yang dilakukan penulis pada Divisi Penagihan dan 

Keuangan selama melaksakan PKL di BPJS Kesehatan 

Bandarlampung adalah sebagai berikut: 

a. Mengarsip Klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

penulis melakukan pengarsipan dengan ketentuan penyusunan 

berkas sebagai berikut: 

1) Formulir pengajuan klaim berada di halaman pertama. 

2) Apabila kwitansi yang dikirim penyedia layanan kesehatan 

dengan formulir pengajuan klaim sesuai maka kwitansi 

diletakan di halaman kedua. Apabila kwitansi tidak sesuai 

dengan formulir pengajuan klaim maka kwitansi di letakan di 

halaman terakhir. 

3) Daftar rekapitulasi pengajuan klaim berada di halaman ketiga. 
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4) Surat berita acara serah terima berkas berada di halaman 

keempat. 

5) Surat pengendalian aktiva klaim berada di halaman terahir.  

Contoh formulir pengajuan klaim dapat dilihat pada Gambar 

3.28: 

 
Gambar 3. 28 Penyusunan berkas klaim 

 

b. Pemberian stempel pada kwitansi klaim 

Sebelum memberikan stempel, penulis terlebih dahulu 

mencocokan nominal yang ada di kwitansi apakah sudah sesuai 

dengan formulir pengajuan klaim atau tidak, jika sesuai maka 

penulis akan memberikan stempel diatas kwitansi, jika tidak 

sesuai maka penulis akan memberikan stempel diatas fomulir 

pengajuan klaim. Kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.29: 

 
Gambar 3. 29 Kwitansi dan formulir pengajuan klaim 
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4. Divisi IT  and Help Desk 

Kegiatan yang dilakukan penulis di Divisi IT and Help Desk selama 

melaksakan PKL di Kantor BPJS Kesehatan Bandarlampung adalah 

menambahkan hak akses pengguna kedalam sistem. Kegiatan dapat 

dilihat pada Gambar 3.30: 

 

 
Gambar 3. 30 Penambahan hak akses pengguna kedalam sistem  

 

3.3.3. Kendala yang Dihadapi 

Saat melakukan kegiatan PKL, penulis mengalami beberapa kendala 

diantaranya adalah: 

1. Bagian SDM dan Umum 

a. Selama melakukan kegiatan PKL pada Divisi SDM dan Umum 

kendala yang penulis hadapi yaitu pada saat memantau HT, 

ketika ada tamu yang datang dan ingin bertemu dengan salah 

satu pegawai terkadang pegawai yang ingin ditemui sedang tidak 

berada di kantor. 
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b. Saat penulis ditugaskan menjadi customer service, penulis 

mengalami kesulitan karena ada beberapa penelpon yang 

meminta agar panggilannya disambungkan kedivisi lain. Namun 

pada saat penulis mencoba untuk menyambungkannya, seringkali 

panggilan tersebut tidak dijawab oleh divisi yang bersangkutan. 

 

2. Divisi MPKP 

Kendala yang penulis hadapi Divisi MPKP adalah terjadinya 

penumpukan berkas berupa surat perjanjian kerjasama antara BPJS 

Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan. Ketika penulis 

mencari salah satu berkas perjanjian kerjasama yang dibutuhkan 

maka penulis harus mencari satu persatu di dalam tumpukan berkas 

tersebut dan membutuhkan waktu yang lama, serta ada beberapa 

berkas yang terpisah dari jenisnya. Tumpukan berkas dapat dilihat 

pada Gambar 3.31: 

 
Gambar 3. 31 Berkas perjanjian kerjasama 

 

3. Divisi Penagihan dan Keuangan 

Kendala yang penulis hadapi pada Divisi Penagihan dan Keuangan 

adalah terjadinya penumpukan berkas klaim karena berkas pada 

bulan sebelumnya belum dikelola dengan baik. Tumpukan berkas 

klaim dilihat pada Gambar 3.32: 
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Gambar 3. 32 Berkas klaim 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

1. Divisi SDM dan Umum 

a. Cara penulis mengatasi kendala pada saat pegawai yang 

bersangkutan sedang tidak berada di kantor adalah dengan 

menginformasikan kepada tamu yang datang bahwa pegawai 

yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor dan penulis 

menyarankan agar tamu tersebut dapat menunggu diruang tunggu, 

jika pegawai yang bersangkutan belum juga datang,  maka 

penulis akan mencatat pesan dari tamu tersebut atau penulis 

menyarankan agar tamu tersebut menemui pegawai lain yang 

berada dalam divisi yang sama. 

b. Pada saat penelpon meminta agar penggilannya disambungkan 

ke divisi lain sedangkan panggilan tersebut tidak diterima, maka 

penulis akan menginformasikan kepada penelpon bahwa divisi 

yang dituju sedang online sehingga penulis akan mencatat pesan 

dari penelpon dan menyerahkannya ke divisi yang dituju. 

 

2. Divisi Managemen Pelayanan Kesehatan Primer (MPKP) 

Hal yang penulis lakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di 

Divisi MPKP adalah dengan mengarsip berkas perjanjian kerjasama 

yaitu dengan memisahkan berkas-berkas tersebut berdasarkan jenis, 

tahun, bulan dan tanggal sehingga dapat memudahkan pada saat 

melakukan pencarian berkas ketika dibutuhkan. Berkas yang telah 

diarsip dapat dilihat pada Gambar 3.33: 
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Gambar 3. 33 Berkas perjanjian kerjasama yang telah di arsip 

 

3. Keuangan dan Penagihan 

Hal yang penulis lakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di 

Divisi Penagihan dan Keuangan adalah dengan menyusun dan 

mencocokan antara kwitansi dan formulir pengajuan klaim pada 

bulan sebelumnya yang belum diselesaikan kemudian 

menyerahkan berkas yang telah disusun kepada pegawai divisi. 

Berkas dapat dilihat pada Gambar 3.34: 
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Gambar 3. 34 Berkas klaim yang telah di selesaikan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung, banyak pengetahuan 

serta pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal yang didapatkan dari Praktik Kerja Lapangan, 

diantaranya adalah : 

1. Selama melakukan kegiatan PKL, penulis mengetahui tentang proses bisnis 

yang terjadi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung, dan juga 

mengetahui deskripsi tugas dalam bidang yang sudah ditetapkan sesuai dengan 

divisinya masing-masing, seperti pada Divisi SDM dan Umum, Divisi 

Penagihan dan Keuangan, serta Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. 

2. Penulis memperoleh pengalamam dan pengetahuan mengenai ruang lingkup 

dunia kerja yang sebenarnya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang 

Bandarlampung sehingga pengalaman tersebut dapat diterapkan pada dunia 

kerja dimasa yang akan datang. 

4.2 Saran 

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan 

pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandarlampung, saran yang dapat penulis 

sampaikan yaitu: 

1.  Bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan agar dapat 

mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan melatih kemampuan softskill 

maupun hardskill agar memperoleh hasil kerja yang maksimal.  

2. Bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL diharapkan dapat memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan serta tetap menjaga 

etika dan sopan santun, baik kepada sesama mahasiswa PKL maupun dengan 

pegawai perusahaan tersebut serta selalu menjaga nama baik almamater. 

3. Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan PKL diharapkan dapat menjaga 

hubungan baik dengan para pegawai perusahaan tersebut serta dapat 

menerapkan hal-hal baik yang diperoleh selama masa PKL dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Lampiran 2 Agenda Harian Astrini Adeswari (15311841)

 

Lampiran 2 Agenda Harian Astrini Adeswari (15311841) 
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Lampiran 3 Agenda Harian Venna Chintiya Sofyani (15311788)

 

Lampiran 3 Agenda Harian Venna Chintiya Sofyani (15311788) 
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Lampiran 4 Agenda Harian Vina Putri Agustiyani (15311595) 

 

Lampiran 4 Agenda Harian Vina Putri Agustiyani (15311595) 
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Lampiran 5 Form Penilaian Astrini Adeswari (15311841) 

 

Lampiran 5 Form Penilaian Astrini Adeswari (15311841) 
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Lampiran 6 Form Penilaian Venna Chintiya Sofyani (15311788) 

 

Lampiran 6 Form Penilaian Venna Chintiya Sofyani (15311788) 
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Lampiran 7 Form Penilaian Vina Putri Agustiyani (15311595) 

 

Lampiran 7 Form Penilaian Vina Putri Agustiyani (15311595) 

 



78 
 

 
 

 

 

 

 



79 
 

 
 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

 

 

 

 



81 
 

 
 

Lampiran 8 Sasana Kerja di Kantor BPJS Kesehatan 

 

 
Lampiran 8 Kegiatan me 
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