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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung
selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Juli hingga bulan September
2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang keuangan yang
dilakukan secara rutin adalah pengecekan arsip dokumen, pembuatan voucher
klaim pembayaran, pembuatan surat pemberitahuan tagihan iuran, pembatan dan
perekapan nomor surat, pembuatan rekapan surat. Pada bidang pemasaran terdapat
kegiatan yang dilakukan secara rutin diantaranya arsip dokumen peserta, mencari
NIK yang valid, mencetak kartu peserta, distribusi data potensi dan cetak surat
pemberitahuan perusahaan-1 (SPP1).
Dalam penanganan sejumlah kendala, mahasiswa PKL harus mampu
mempersiapkan kemampuan diri dalam hal penataan berkas untuk lebih
membantu pengarsipan dengan lebih baik.
Kata Kunci : PKL, BPJS Ketenagakerjaan, berkas.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang mengedepankan
kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu
diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan
tujuan pendidikan nasional. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan (PKL)
adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi
mitra program PKL (UTI, 2018).
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari kegiatan
belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan untuk melatih mental, sikap,
pembentukan karakter yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan
demikian, PKL adalah kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman yang telah
dipelajari penulis sebelumnya di Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik Kerja
Lapangan (PKL) juga adalah salah satu satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1). Sistem
Informasi atau sering disebut SI yang merupakan bidang pengelolaan teknologi
informasi dan mencakup bidang-bidang yang berhubungan dengan ilmu
pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi, baik
perangkat keras pada komputer, perangkat lunak pada komputer, hingga
pengolahan data-data komputer. Kebutuhan akan teknologi informasi sudah
menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari. Hampir semua kebutuhan harian
ditopang dengan menggunakan teknologi informasi.
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada sebuah Badan
Usaha Milik Negara yang berada di Provinsi Lampung, yaitu BPJS
Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). BPJS
Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi
tenaga

kerja

untuk

penyelenggaraanya

mengatasi

menggunakan

resiko

sosial

mekanisme

ekonomi
asuransi

tertentu
sosial.

dan
BPJS

Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negera yang bergerak
dibidang jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yaitu
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jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian
(JKM), bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi dan jaminan pensiun.
Untuk mendukung kegiatan operasional di kantor maupun di lapangan
diperlukan pendukung kerja yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka
perlu diadakannya Praktik Kerja Lapangan yang menjadi tempat bagi mahasiswa
untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kemampuan secara
teoritis yang didapat dari bangku perkuliahan dalam bentuk kerja nyata di BPJS
Ketenagakerjaan. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diadakan oleh
akademik menuntut mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui dan
berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai upaya
untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja tersebut. Berdasarkan
yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, perusahaan membagi beberapa bagian dalam
tugas untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan seperti bagian pemasaran, bagian
umum dan SDM, bagian pelayanan dan bagian keuangan.
Dengan dilakukannya

Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada BPJS

Ketenagakerjaan ini dapat menjadikan kompetensi yang dimiliki oleh para
mahasiswa menjadi kompeten, mengimplementasikan teori yang didapat di dunia
pendidikan, serta menambah wawasan bagi masa depan untuk mamasuki dunia
kerja yang semakin ketat persaingannya.
1.2. Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari suatu bidang di pekerjaan tertentu pada saat melaksanakan
PKL.
2. Menyiapkan diri sebagai bekal menghadapi dunia kerja.
3. Mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada didunia kerja secara nyata.
4. Membangun kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.
Tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut :
1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan di

BPJS

Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

2. Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari
ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
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membandingkannya

dengan

kondisi

nyata

yang

ada

di

BPJS

Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
4. Melatih kedisiplinan, mengembangkan kreativitas dan melatih tanggung
jawab agar dapat bekerjasama dengan tim kerja.
1.3. Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
a. Bagi Penulis
1) Untuk

menambah

dilakukan

pengetahuan

mengenai

proses

kerja

yang

pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar

Lampung.
2) Untuk melatih kedisiplinan serta tanggung jawab dalam melaksanakan
pekerjaan secara optimal.
3) Sebagai sarana dalam membandingkan ilmu teori dan praktik langsung
di lapangan.
b. Bagi Universitas
1) Memacu Universitas dalam meningkatkan kualitas untuk mencetak
mahasiswa yang berkompetensi.
2) Menjalin kerjasama antara Universitas dengan perusahaan.
3) Meningkatkan citra universitas.
c. Bagi Perusahaan
1) Membantu perusahaan dalam melakukan proses kerja.
2) Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara.
3) Dapat berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.
1.4. Tempat PKL
PKL ini dilaksanakan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung di Jl. Drs. Warsito No. 4,
Talang, Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Dengan jarak tempuh dari
Universitas Teknokrat Indonesia menuju Perusahaan sekitar 10,3 km dengan
waktu tempuh ±25 menit menggunakan alat transportasi darat (motor).
Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut Google Maps 2018 yang
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ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Lokasi Tempat PKL

Sumber : Google Maps (2018)
1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan PKL dilaksanakan pada semester pendek genap tahun 2018
selama 40 (empat puluh) hari, yang di mulai pada tanggal 09 Juli 2018 sampai 01
September 2018. Jadwal praktik kerja di BPJS Ketenagakerjaan ditampilkan pada
Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jadwal Praktik di BPJS Ketenagakerjaan
Hari

Mulai jam kerja

Istirahat

Senin
Selasa

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

Mulai jam
kerja–selesai
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

Rabu

08.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Kamis

08.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Jum’at

08.00 – 11.30

11.30 – 13.30

13.30 – 15.00

Sabtu

Libur

Minggu

Libur

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Bidang SDM dan Umum (2018)
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1. Sejarah Perusahaan
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung
jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi
kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.
Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program
jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang
didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang
panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No. 2/1951 tentang kecelakaan
kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956
tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP
No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh (YSB), PMP No.
5/1964

tentang

pembentukan

Yayasan

Dana

Jaminan

Sosial

(YDJS),

diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Secara
kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun
1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial
tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program ASTEK.
Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK
yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya
PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program
Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal
bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya
arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya
penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
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Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang itu
berhubungan dengan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2,
yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan
rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam
meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero)

yang mengedepankan

kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan
perlindungan empat program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus
berlanjutnya hingga berlakunya UU No. 24 Tahun 2011.
Tahun 2011 ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang badan
penyelenggara jaminan sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1
Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik.
PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan
Penyelenggara

Jaminan

Sosial)

Ketenagakerjaan

tetap

dipercaya

untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK,
JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
Menyadari

besar

dan

mulianya

tanggung

jawab

tersebut,

BPJS

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi diseluruh lini pelayanan
sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat
dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan
yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan
manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi
penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Bandar Lampung
ditampilkan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung
2.1.1. Visi dan Misi Perusahaan
Visi
Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang
amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.
Misi
Misi dari BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, yaitu:
a. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
2.1.2. Logo Perusahaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Logo Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
Sumber : www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Adapun makna pada logo BPJS Ketenagkerjaan adalah sebagai berikut:
Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda, yaitu hijau,
putih, kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan sekedar
agar logo baru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna tersebut
mengandung nilai dan makna filosofis tertentu, yaitu:
1.

Hijau : melambangkan representasi nilai-nilai pertumbuhan harmoni,
kesegaran, stabilitas dan keamanan.

2.

Putih

:

melambangkan

representasi

kemurnian,

kebersihan

dan

kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.
3.

Kuning : melambangkan representasi optimisme, pencerahan dan
kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

4.

Biru : melambangkan representasi kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan,
kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.
Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan

adalah pada tipologi huruf “J” yang membelah lingkaran dan dibuat makin
membesar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan
yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja.
Selain itu, huruf “J” yang dibuat melebihi diameter lingkaran melambangkan
sebagai puncak pencapaian yaitu universal coverage bagi kesejahteraan seluruh
tenaga kerja di Indonesia.
Dengan logo baru ini diharapkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia dapat terealisasi, sesuai
dengan tagline baru yaitu “Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”.
2.1.3. Prestasi yang telah dicapai
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BPJS

Ketenagakerjaan

Bandar

Lampung

banyak

mendapatkan

penghargaan dari berbagai kategori diantaranya:
1. Pada tahun 2013 BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung mendapat
penghargaan sebagai kantor cabang dengan kinerja terbaik tahun 2013
se-wilayah Sumbagsel.
2. Pada tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung mendapat tiga
penghargaan sekaligus yaitu, sebagai Kantor Cabang Madya Terbaik ke3 dalam Best Service Awards 2014, menjadi juara satu Nasional untuk
kantor cabang kelas I se-wilayah Sumbagsel dan mendapat juara
harapan III untuk kategori lomba Yel-yel.
3. Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan Bandar lampung mendapat
penghargaan sebagai kantor cabang madya dengan pelayanan terbaik ke3 dalam acara best service awards.
4. Pada tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan mendapat penghargaan sebagai
kantor cabang dengan peringkat II Nasional kelas Madya A pada Key
Performance Indicators (KPI).
5. Pada tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan mendapat penghargaan yang
sama sebagai peringkat II Nasional kelas Madya A pada Key
Performance Indicators (KPI).
2.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung
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Tugas dan tanggung jawab sebagai personil BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai
berikut:
1.

Kepala Kantor Cabang
Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional
dikantor cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di
kantor wilayah, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah
secara optimal, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di
perusahaan.

2.

Sekretaris
Melaksanakan pengelola administrasi surat menyurat, rapat intern/ekstern,
administrasi personil serta sarana dan prasarana kerja pada kantor cabang,
guna mendukung kelancaran kerja kepala kantor.

3.

Kepala Bidang Pemasaran
Merancang program pemasaran formal, informal dan khusus (untuk
pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan melalui program
CRN di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah,
pemantauan dan membina kinerja Marketing Officer (MO) dan Relation
Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan,
guna memastikan target kepesertaan dan iuran.

4.

Marketing Officer
Menyusun usaha program pemasaran untuk tim-nya, mengkoordinasikan
dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakui sisi kepesertaan
baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan
(untuk masuk kembali menjadi peserta), serta melakukan pembinaan
kepada tim, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran
yang telah diberikan.

5.

Relation Officer
Menyusun usulan rencana pengelolaan kepesertaan untuk tim-nya
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiata pembinaan kepada peserta
(sebagai bagian dari program CRN), memberikan pelayanan dan
menangani keluhan peserta dengan tepat, serta melakukan pembinaan,
kepada tim-nya, guna tercapainya tertib administrasi, adanya hubungan
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baik degan peserta, dan meningkatkan kepesertaan dan iuran yang telah
diberlakukan.
6.

Penata Madya Administrasi Pemasaran
Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran
dan administrasi kepesertaan melakukan pelayanan dokumen administrasi
dan perhitungan besar iuran dan denda (jika ada), guna menyediakan data
yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung pelancaran
kegiatan pemasaran.

7.

Kepala Bidang Keuangan dan TI
Memantau dan koordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan
keuangan dan teknologi informasi di kantor cabang, guna memberikan
dukungan pada aspek keuangan dan TI strategi kegiaan operasional yang
efektif dan efisien.

8.

Penata Madya Keuangan
Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang di kantor cabang,
melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi
yang terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna
menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta
dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan.

9.

Penata Madya dan TI
Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
hardware, software dan jejaring serta mengelola database dan aplikasi,
guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat sistem informasi untuk
memberikan pelayanan yang cepat dan akuran kepada peserta dan untuk
efektifitas kegiaan operasional.

10. Kepala Bidang Pelayanan
Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengevaluasi

penyelenggaran dan pelaksanaan program JHT, JK, JP dan JKK guna
memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar
kualitas yang ditentukan.
11. Penata Madya Pelayanan
Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program
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JHT dan JK,

menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai

ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban persyaratan klaim
pada peserta dengan tepat jumlah dan waktu. Melakukan verifikasi
dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai ketentuan dalam proses
klaim program JP dan JKK, menentukan besar klaim dan memproses
klaim, serta menentukan kinerja dan melakukan pembinaan pada mitra
PPK, guna memenuhi kewajiban proses klaim pada peserta dengan tepat
sasaran, mutu dan waktu.
12. Customer Service
Memberikan pelayanan pada peserta sesuai kebutuhan (seperti pelayanan
kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan permintaan informasi dll),
menangani keluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan
dengan tepat sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan
pelangan sesuai standar yang ditetapkan.
13. Kepala Bidang Umum dan SDM
Memantau dan megkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya
manusia, pengadaan barang dan jasa, pemelihataan aset dan pelayanan
umum bagi pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan,
kearsipan dll), serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan
eksternal, guna memberikan dukungn kepada aspek SDM dan umum bagi
kelancaran bisnis di kantor cabang.
14. Penata Madya Umum dan SDM
Melakukan pengelolaan sistem SDM, administrasi kepegawaian dan
pembinaan bagi pegawai di kantor cabang, sesuai arahan, guna
memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.
15. Staff Umum
Mengkoordinasikan pemberian layanan umum dan penyediaan barang atau
jasa sesuai kebutuhan, serta melakukan progam komunikasi.
2.3. Jenis Program Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Ada 4 program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan
Jaminan Pensiun (JP).
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2.3.2. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Hari Tua (JHT) adalah Program Jaminan Hari Tua ditujukan
sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat,
atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program
Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang
dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi
persyaratan tertentu. Iuran program jaminan hari tua adalah sebagai berikut :
Ditanggung Perusahaan = 3,7%
Ditanggung Tenaga Kerja = 2%
Manfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah
hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar
iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga
kerja:
1.

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.

2.

Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya lima tahun
dengan masa tunggu satu bulan (dan tidak bekerja lagi di perusahaan lain).

3.

Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.

2.3.3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi
bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja
sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.
Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian
besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada
iuran.
2.

Biaya Transport (Maksimum)
a. Darat/sungai/danau Rp 750.000,b. Laut Rp 1.000.000,c. Udara Rp 2.000.000,-

3.

Sementara Tidak Mampu Bekerja
a. Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan.
b. Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan.
c. Seterusnya 50% x upah sebulan.
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3.

Biaya Pengobatan/Perawatan
Rp 20.000.000,- (maksimum) dan pergantian gigi tiruan Rp. 2.000.000,(maksimum).

4.

Santunan Cacat
a. Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah.
b. Total-tetap.
c. Sekaligus: 70% x 80 bulan upah.
d. Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*
e. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah.

5.

Santunan Kematian
a. Sekaligus 60% x 80 bulan upah.
b. Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*
c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

6.

Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan
harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan
ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik
maksimum sebesar Rp 2.000.000,- prothese/alat penganti anggota
badan, alat bantu/orthose (kursi roda).

7.

Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya
perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3. Iuran JKK.

2.3.4. Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program
Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian
diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran
program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang
diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian
dan Rp 2.000.000,-

biaya pemakaman dan santunan berkala. Program ini

memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja sesuai dengan PP Nomor 53
Tahun 2012 seperti:
1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-

15

3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)
2.3.5. Jaminan Pensiun
Jaminan

pensiun

adalah

jaminan

sosial

yang

bertujuan

untuk

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan ahli warisnya
dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah
sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang
meninggal dunia.
2.3.6. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun
Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah
membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari
pekerja pada perusahaan dan pekerja pada perseorangan.
Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti program Jaminan Pensiun
sesuai dengan tahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja
mempunyai usia paling banyak satu bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia
pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia
pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah satu tahun untuk setiap tiga
tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.
Pekerja

dapat

langsung

mendaftarkan

dirinya

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib
memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan
menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemberi kerja
tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.
2.3.7. Iuran Program Jaminan Pensiun
1.

Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2%
iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

2.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah
yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar

16

Rp 7.000.000,-. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah
dengan menggunakan faktor pengali sebesar satu ditambah tingkat
pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan
penyesuaian batas upah tertinggi paling lama satu bulan setelah lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik yaitu
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
3.

Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.

4.

Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal lima belas
bulan berikutnya.

5.

Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran
dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

2.3.8. Manfaat Program Jaminan Pensiun
1.

Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang
memenuhi masa iuran minimum lima belas tahun yang setara dengan 180
bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

2.

Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang
menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit satu bulan menjadi
peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap
akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai
meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan
meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

4. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang
menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan
meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:
a. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari lima belas tahun, dimana
masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah lima belas
tahun dengan ketentuan memenuhi minimal satu tahun kepesertaan dan
density rate 80%.
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b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.
5. Manfaat Pensiun Anak (MPA)
Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli
waris peserta (maksimal dua orang anak yang didaftarkan pada program
pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia dua puluh tiga tahun,
atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:
a.

Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari
lima belas tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat
adalah lima belas tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan satu
tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris
janda/duda.

b.

Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan
tidak memiliki ahli waris janda/duda.

c.

Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal
dunia.

6. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli
waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari lima belas
tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah lima
belas tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan satu tahun
dan memenuhi density rate 80%.
7. Manfaat Lumpsum
Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak
mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil
pengembangannya apabila:
a.

Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur
minimum lima belas tahun.

b.

Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah
minimal satu bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

c.

Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan
minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
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8. Manfaat pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai
berikut:
a. Untuk satu tahun pertama, manfaat pensiun dihitung berdasarkan
formula manfaat pensiun.
b. Untuk setiap satu tahun selanjutnya, manfaat pensiun dihitung sebesar
Manfaat Pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya
dikali faktor indeksasi.
9. Formula manfaat pensiun adalah 1% dikali Masa iur dibagi dua belas
bulan dikali rata-rata upah tahunan terhitung selama masa iur dibagi dua
belas.
9. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah
dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun
bulan berikutnya setiap tanggal satu bulan berjalan dan apabila tanggal
satu jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya.
10. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan
diperkerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun
pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan
ketentuan paling lama tiga tahun setelah usia pensiun.
11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang
berhak menerima manfaat pensiun.
2.4. Jenis Kepesertaan Perusahaan
2.4.1. Pekerja Penerima Upah
Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
Kepesertaan

Penerima

Upah

Dapat

mengikuti

4

program

BPJS

Ketenagakerjaan secara bertahap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Cara mejadi peserta:
1.

Menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online
melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id
atau dapat juga melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank
kerjasama

19

2.

Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (F1)

3.

Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (F1a)

4.

Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan
ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan

2.4.2. Pekerja Bukan Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan
kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari
kegiatan

atau

usahanya.

Kepesertaan

dapat

mengikuti

program

BPJS

Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan peserta.
Cara menjadi peserta:
1.

Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan).

2.

Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/kelompok/mitra baru.

3.

Menghubungi:
d. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
e. Mitra/Payment Point (Aggregator Perbankan) yang bekerjasama dengan
BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta
sendiri

atau

melalui

Wadah/Mitra/Payment

Point/Aggregator/Perbankan) selama bulanan/3 bulan/6 bulan/1 tahun
sekaligus.
2.4.3. Jasa Konstruksi (Jakon)
Konstruksi

adalah

layanan

jasa

konsultasi

perencanaan

pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi. Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya
adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar,
menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang
mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu
tertentu.
Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :
1.

Proyek-proyek APBD

2.

Proyek-proyek atas Dana Internasional

3.

Proyek-proyek APBN
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4.

Proyek-proyek swasta, dll

Cara Menjadi Peserta:
1. Pemborong bangunan

(kontraktor)

mengisi

Formulir

pendaftaran

kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS
Ketenagakerjaan setempat sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sebelum
memulai pekerjaan.
2.

Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja
(SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP).

2.4.4. Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia. Program Jaminan sosial bagi CPMI/PMI terdiri dari:
1.

Program yang wajib untuk diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM).

2.

Program yang dianjurkan (sukarela) untuk diikuti yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT).

Alur Proses Pendaftaran dan Pembayaran Iuran:
Bagi CPMI yang akan berangkat menuju negara tujuan, wajib terdaftar
resmi melalui SISKOTKLN, Pendaftaran Online, www.bpjsketenagakerjaan.go.id
2.4. Kegiatan Umum Perusahaan
Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di
BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1.

Pelayanan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi
tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
BPJS Ketenagakerjaan ingin memberikan pelayanan yang terbaik yang
sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau
melebihi harapan pelanggan.

2.

Senam
Senam merupakan aktifitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gerakan-gerakan senam sangat
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sesuai untuk memberikan kesehatan pada tubuh manusia dalam kebugaran
jasmani, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh.
Disamping itu, senam juga dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan untuk
dapat menjamin kesehatan pada pegawai di perusahaan. Pegawai atau
karyawan yang terbiasa dengan berolahraga (senam) dapat memberikan
ide-ide inovasi yang mampu memberikan dampak positif. Manfaat lain
yang didapat dengan diadakannya senam adalah mengobarkan semangat
kompetisi dan pemikiran strategis.
3.

Rapat
Rapat

merupakan

Ketenagakerjaan

kegiatan
untuk

umum

yang

mengevaluasi

dilakukan

kinerja

di

pegawai

BPJS
dan

mensosialisasikan program kerja dibulan berikutnya. Rapat ini merupakan
proses menejerial dalam rangka meihat sejauh mana target anggaran yang
telah dicapai baik melalui pemantauan laporan kinerja maupun
pembahasan oleh masing-masing unit. Diadakannya rapat tersebut
bertujuan untuk memberikan ide atau inisiatif untuk memajukan
perusahaan. (BPJSKetenagakerjaan, 2017)

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1. Pelaksanaan PKL :
Mayang Ratri, NPM 15311156
3.1.1. Bidang Kerja
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penulis ditempatkan
pada bidang pemasaran dibawah pengawasan Ibu Triana Putri selaku Penata
Madya SDM dan Umum, tugas dari bagian pemasaran meliputi:
1. Mengelolah administrasi dokumen peserta.
2. Memberikan informasi dan layanan terkait dengan program BPJS
Ketenagakerjaan.
3. Membina hubungan dengan perusahaan dan peserta program BPJS
Ketenagakerjaan.
4. Melakukan

sosialisasi

dengan

perusahaan

dan

peserta

BPJS

program

BPJS

Ketenagakerjaan.
5. Melakukan

kegiatan

penjualan

dan

pemasaran

Ketenagakerjaaan.
6. Melakukan pelayanan pembuatan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan dikantor BPJS
Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
yang dihadapi penulis sebagai berikut:
1. Cetak Surat
Penulis harus mencari data nama perusahaan yang berpotensi pada aplikasi
SMILE yang sebelumnya data mentah sudah diinputkan . Lalu copy nama
dan alamat perusahaan yang berpotensi pada surat yang sudah disediakan
didalam Ms. Word lalu cetak.
2. Pencarian NIK peserta BPJS Ketenagakerjaan
Pencarian

NIK

dilakukan

berdasarkan

nama

dan

tanggal

lahir

menggunakan aplikasi SMILE kemudian data dicocokan pada resume yang
sudah ada dengan orang yang sama. Proses pencarian NIK dapat dilihat
pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Proses Pencarian NIK

3. Pengarsipan Dokumen Secara Manual
Pengarsipan dokumen BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas kegiatan
pemindahan, pendataan, pengelompokan, dan penyimpanan sesuai jenis
dokumen dan nomor pendaftaran perusahaan. Pengarsipan dokumen
diletakan pada boks arsip dan didalam rak yang sudah terdapat daftar
nomor pendaftaran perusahaan dan nama perusahaan. Proses persiapan
pengarsipan dokumen dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Dokumen Yang Akan Diarsip

4. Mendistribusikan Data Potensi
Pendistribusian data potensi dilakukan menggunakan aplikasi SMILE yang
bertujuan untuk membagikan daftar perusahaan kepada para Marketing
Officer,

agar

bagian

Marketing

Officer

dapat

mencetak

surat

pemberitahuan perusahaan-1 BPJS Ketenagakerjaan. Penginputan data
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yang penulis lakukan pada pendistribusian ini yaitu nama perusahaan,
alamat perusahaan dan nomor pendaftaran perusahaan. Pendistribusian
data potensi dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Pendistribusian Data Potensi

5. Mengunduh dan Mencetankan Dokumen Kepesertaan Baru
Sebelum melakukan Pencetakan dokumen kepesertaan baru penulis harus
mengunduh file data peserta

melalui aplikasi SMILE. Pencetakan ini

bertujuan untuk menyimpan bukti nyata bahwa perusahaan telah menjadi
peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Pencetakan berupa surat pengesahan,
kartu kepesertaan dan sertifikat kepesertaan. Contoh form pengunduhan
dokumen kepesertaan baru dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.4 Form Pengunduhan Dokumen Kepesertaan Baru
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6. Menginput Data Tenaga Kerja Baru Bukan Penerima Upah (BPU)
Menginput data tenaga kerja baru bukan penerima upah melalui dua tahap
yaitu pengecekan NIK pada SMILE apakah falid atau tidak. Jika falid,
maka data di copy pada Mocrosoft Office excel untuk dicetak dan yang
akan di berikan pada bagian pelayanan. Lalu data tenaga kerja diinputkan
dalam SMILE dan disesuaikan dengan program yang diikuti. Penginputan
tenaga kerja bukan penerima upah dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.5 Penginputan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Gambar 3.6 Formulir Bukan Penerima Upah Baru

7. Rekap Data Tenaga Kerja
Merekap data tenaga kerja menggunakan Microsoft Office Excel. Adapun
data yang harus diinputkan yaitu nama peserta, alamat peserta dan nama
ibu kandung.
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3.1.3. Kendala Yang Dihadapi
Dari pemaparan diatas mengenai bidang kerja dan pelaksanaan kerja, penulis
menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi ditempat Praktik Kerja
Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung yaitu:
1. Adanya gangguan pada kabel jaringan seperti kabel yang sering terlepas
dari PC komputer karena terkena kursi dari salah satu karyawan yang
duduk.
2. Proses penyerahan berkas laporan bukan penerima upah pada bagian
pelayanan yang letaknya pada lantai dasar menyebabkan karyawan harus
naik turun tangga sehingga tidak efisien waktu dan tenaga.
3.1.4. Cara Mengatasi Kendala
Dari masalah yang dihadapi, maka penulis melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menyambungkan kembali kabel jaringan yang terlepas dari PC komputer
dan menggeser kursi karyawan agar tidak mengenai salah satu kabel
jaringan komputer.
2. Perangkat kerja komputer yang harus saling terintegrasi mengunakan
local area network sebagai solusinya sehingga setiap komputer antar
ruangan dapat terkoneksi, sharing data maupun perangkat.
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3.2.Pelaksanaan PKL
RUSDIYAH, NPM 15311573
3.2.1. Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung
selama 40 hari dimulai dari 9 Juli 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018 dikantor
BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, penulis ditempatkan pada bidang
Pemasaran dan bidang Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana bidang
pemasaran

merupakan

tempat

dimana

pelanggan

atau

peserta

dapat

berkomunikasi langsung dengan karyawan. Bidang pemasaran meliputi kepala
bidang pemasaran, marketing officer, relation officer dan penata madya
administrasi pemasaran. Adapun kegiatan atau tugas dari bidang pemasaran
sebagai berikut:
1.

Melakukan sosialisasi mengenai program yang tersedia di BPJS
Ketenagakerjaan.

2.

Membina hubungan dengan perusahaan dan peserta program BPJS
Ketenagakerjaan.

3.

Mengelola administrasi dokumen peserta.

4.

Membina hubungan dengan penyedia jasa kesehatan.

5.

Melakukan

kegiatan

penjualan

dan

pemasaran

program

BPJS

Ketenagakerjaan.
6.

Melakukan penginputan calon peserta BPJS Ketenagakerjaan kedalam
sistem.

3.2.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan PKL di BPJS
Ketenagakerjaan di mulai dari tanggal 09 Juli 2018 s.d 01 September 2018, waktu
kerja pada hari Senin s.d hari Jum’at. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, penulis
ditempatkan pada bidang pemasaran. Pada bidang pemasaran penulis bertugas
untuk membantu setiap karyawan didalam bidang pemasaran. Adapun rincian
penjelasan kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu :
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1. Proses Laminating Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kegiatan melaminating kartu merupakan kegiatan yang dilakukan ketika
perusahaan telah mendaftarkan karyawan dan mengumpulkan data peserta
yang diperlukan maka akan diinputkan kedalam sistem yang telah tersedia.
Setelah semua data diinputkan maka akan dicetakan kartu kepesertaan,
setelah kartu tercetak maka akan dilaminating terlebih dahulu sebelum
diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Mengarsip Dokumen Peserta Perusahaan Berdasarkan Nomor
Pendaftaran Perusahaan (NPP)
Menurut Nuraida dalam Meirinawati dan Indah Prabawati, yang dimaksud
arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis
karena mempunyai suat kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara
cepat ditemukan kembali (Meirinawati, 2015).
Dalam kegiatan mengarsip dokumen peserta perusahaan penulis
diharuskan untuk mencari NPP sesuai dengan nama perusahaan yang akan
diarsipkan. Setalah itu NPP tersebut akan dicatat manual pada dokumen
tersebut lalu kan dikelompokan sesuai dengan npp nya. Adapun
mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut :
a.

Dokumen yang akan diarsip terlebih dahulu akan diberi NPP (nomor
pendaftran perusahaan).

b.

Setalah NPP ditemukan maka akan dicatat manual pada dokumen
yang terkait.

c.

Setelah semua dokumen diberikan NPP maka dokumen tersebut akan
di kelompokan berdasarkan NPP.

d.

Setalah dikelompokan dokumen tersebut akan di arsip kedalam lemari
arsip berdasar NPP yang telah dicantumkan pada bagian depan lemari
arsip.

e.

Dokumen yang NPP nya tidak tercantum dibagian depan lemari arsip
maka akan dimasukan ke dalam map hijau terlebih dahulu kemudian
akan diarsipkan kembali dan akan dicatat NPP dan nama perusahaan
pada bagian depan lemari arsip.

f.

Jika NPP tercantum dibagian lemari arsip tapi dokumen sebelumnya
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tidak ada atau dokumen tersebut belum diberikan map arsip maka
akan dibuatkan map terlebuh dahulu kemudian akan diarsipkan
kembali.
Detail pengarsipan dokumen peserta perusahaan dapat dilihat pada
Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Arsip Dokumen Perusahaan Berdasarkan NPP

3. Mencari Nomor Induk Kependudukan (NIK) Perserta
Kegiatan mencari NIK peserta merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
membenarkan data peserta yang belum valid dengan cara mencari NIK
terbaru dari data yang telah diberikan oleh peserta melalu sistem SMILE.
Adapun langkah-langkah mencari NIK peserta sebagai berikut:
a. Buka aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) melalui
Google Chrome kemudian masukan nama pengguna dan kata sandi lalu
enter atau klik masuk.
b. Setelah masuk pada sistem pilih menu Informasi Profile Kepesertaan
klik tanda + (tambah).
c. Lalu setelah muncul submenu lainnya pilih submenu Cek Data
Kependudukan.
d. Kemudian setelah muncul tampilan ganti kata kunci pencarian dengan
Nama TK (tenaga kerja) dan tanggal lahir sebagai kata kunci untuk
mencari data peserta.
e. Setelah itu kita inputkan nama peserta dan tanggal lahir klik tombol cari
data maka akan muncul beberapa atau satu data sesuai dengan data
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yang kita inpukan.
f. Untuk melihat lebih detail klik salah satu data pada tabel hasil
pencarian.
g. Kemudian copy NIK lalu paste pada data yang telah ditentukan.
Detail pencarian Nik peserta dapat dilihat pada Gambar 3.8 sampai 3.11.

Gambar 3.8 Data Peserta Yang Akan Diperbaharui

Gambar 3.9 Tampilan Data Pencarian NIK
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Gambar 3.10 Hasil Pencarian Data Penduduk

Gambar 3.11 Tampilan Detail Data Peserta

4. Menginputkan Tenaga Kerja (TK) Online
Input TK online dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi pendaftaran
Perusahaan (SIPP) untuk menginputkan TK dibutuhkan data berupa
photocopy KTP, yang mana pada KTP tersebut akan diinputkan tiga data
berupa nama, tempat lahir dan tanggal lahir. Jika data diinputkan sesuai
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dengan data yang telah tersedia didatabase maka data akan langsung
tampil, sebaliknya jika data yang diinputkan tidak sesuai basisdata nya
maka data tidak akan mau diinputkan.
Adapun langkah-langkah input TK online sebagai berikut:
a. Masuk pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) dengan
memasukan nama pengguna dan kata sandi.
b. Setelah masuk kebagian sistem pilih form tenaga kerja lalu klik tambah
TK kemudian klik pilih.
c. Lalu klik individu akan muncul notifikasi lalu pilih belum.
d. Setalah itu ceklis Warga Negara Indonesia (WNI) lalu klik tombol pilih.
e. Isi data sesuai KTP.
f. Setalah menginputkaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir kemudian
klik daftar.
g. Lalu klik lanjut.
h. Sesuaikan data pada sistem dengan KTP dan inputkan jumlah iuran
yang telah ditentukan perusahaan, kemudian klik lanjut.
i. Terakhir klik simpan maka data yang telah diinputkan otomatis
tersimpan kedalam basisdata.
j. Lakukan hal yang sama jika ingin menginput data TK berikutnya.
Detail input TK online dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan 3.14.

Gambar 3.12 Data TK Yang Akan Diinputkan
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Gambar 3.13 Tampilan Awal Aplikasi SIPP

Gambar 3.14 Tampilan Input TK Online

5. Distribusi Data Potensi
Distribusi data potensi dilakukan oleh kepala bidang pemasaran yang
dikirimkan keberbagai kantor cabang contoh nya penulis mendistribusikan
data potensi wilayah bandar lampung kepada setiapa marketing officer
(MO). Adapun cara mendistribusikan sebagai berikut:
a. Masuk kedalam sistem SMILE menggunakan nama pengguna dan kata
sandi bapak Aziz Muslim selaku kepala bidang pemasaran.
b. Kemudian pilih menu kepesertaan klik tanda + (tambah) lalu pilih
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submenu distribusi data potensi.
c. Kemudian klik tombol combo box yang berada disebelah kanan layar
lalu pilih H00-Bandar

Lampung serta klik kata kunci lain pilih

kabupaten lalu ketikan kota yang akan didistribusikan contoh Bandar
Lampung.
d. Maka akan muncul tampilan data yang berasal dibandar lampung klik
tampilkan item per halaman pilih 50, maka data yang akan muncul
dalam satu halaman 50 (lima puluh) data.
e. Ceklis kode PK/BU yang belum memiliki pembina.
f. Lalu pada tombol kantor klik pencarian pilih H00- Bandar Lampung
dan pada tombol pembina klik pencarian pilih pembina yang kan di
distribusikan. Contoh pilih EK251490 Eka Vaulina Pardede , lalu klik
tombol distribusi.
g. Akan muncul notifiksi klik oke, tunggu sampai ceklis menghilang dan
berganti halaman.
Detail pendistribusi data potensi dapat Gambar 3.15 dan 3.16.

Gambar 3.15 Tampilan Data Yang Akan Didistribusikan

35

Gambar 3.16 Tampilan Data Siap Didistribusikan

6. Mencetak Lebel Arsip (Bidang SDM)
Mencetak lebel arsip dilakukan digedung kearsipan yang dilakukan untuk
memberikan tanda pada box arsip dengan mengurutkan dokumen sesuai
dengan program, buku harian, transaksi, bulan/tahun dan nomor voucher.
Tampilan format lebel box arsip dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Format Lebel Box Arsip
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7. Koreksi Data Tenaga Kerja (TK)
Koreksi data tenaga kerja (TK) dilakukan untuk memperbaharui data
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum valid agar data tersebut mejadi
valid dengan cara mengganti NIK yang lama dengan NIK yang baru sesuai
dengan data yang telah diberikan peserta.
Berikut langkah-langkah koreksi data tenaga kerja (TK):
a. Pada aplikasi SMILE pilih menu favorit.
b. Pilih koreksi data internal.
c. Klik new lalu klik tombol pencarian.
d. Pilih koreksi data tenaga kerja (TK).
e. Lalu pilih elemen data tenaga kerja (TK).
f. Klik pencarian NIK pada tambilan berikutnya masukan nomor kpj lalu
klik tampilkan data.
g. Setalah data muncul klik sekali maka seluruh data tenaga kerja (TK)
akan muncul pada layar monitor, lalu ubah NIK lama dengan NIK baru
kemudian tab.
h. Lalu simpan setalah disimpan klik tutup.
8. Cetak kartu BPJS Ketenagakerjaan
Cetak kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setalah perusahaan
atau instansi pemerintah melakukan pendaftaran dan telah menyelelsaikan
iuran pertama maka akan dicetakkan kartu berdasarkan jumlah karyawan
yang

didaftarkan

dan

akan

mendapatkan

sertifikat

dari

BPJS

Ketenagakerjaan. Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu peserta
BPJS Ketenagakerjaan:
a. Pilih menu favorit pada aplikasi SMILE lalu klik koreksi data internal
kantor.
b. Klik new lalu pada perihal klik tombol pencarian kemudian pilih
pencetakan duplikat kartu peserta.
c. Pada nomor Refrensi klik pencarian.
d. Akan tampil layar daftar tenaga kerja pada tombol pencarian ketikan
nomor kpj lalu klik go.
e. Klik sekali pada data tenaga kerja yang berada didaftar.
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f. Centang kartu peserta dan pengiriman tanda bukti kepesertaan lalu klik
simpan dan yes.
g. Setalah disimpan klik tombol cetak.
h. Setelah dicetak klik tombol konfirmasi sebagai bukti bahwa data
tersebut telah dicetak, kemudian klik tutup.
Detail pencetakan kartu peserta dapat dilihat pada Gambar 3.18 sampai
3.20.

Gambar 3.18 Data Peserta Yang Diinputkan

Gambar 3.19 Tampilan Awal Kartu Sebelum Proses Cetak
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Gambar 3.20 Tampilaan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

9. Entry Data Tenaga Kerja (TK)
Entry data tenaga kerja (TK) dilakukan untuk menginputkan jumlah iuran
yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh suatu perusahaan
atau instansi pemerintahan. Berikut ini cara entry data tenaga kerja (TK):
a. Inputkan NIK pada tampilan form entry tenaga kerja (TK), lalu klik
sembarang.
b. Kemudian klik tombol copy pada alamat lalu masukan nomor telpon.
c. Kemudian ketik angka nol (0) pada nomor peserta wajib pajak (NPWP).
d. Pada iuran inputkan nominal yang telah ditetapkan contoh nominal Rp.
1.543.210.
e. Lalu klik simpan kemudian tutup.

Gambar 3.21 Data Yang Akan di Entry
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10. Pemadanan Data
Pemadanan data samahalnya dengan pencarian NIK yaitu perbaikan data
yang sudah ada dipindahkan dengan data yang baru sesuai dengan nomor
induk kepegawaian (NIK) yang telah valid. Data yang telah dipadanan kan
akan di upload dan disetujui oleh sistem. Tampilan pemadanan data dapat
dilihat pada Gambar 3.22.

Gambar 3.22 Proses Approve Pemadanan

11. Cetak Surat Pemberitahuan Perusahaan-1 (SPP1)
Cetak surat pemberitahuan perusahaan-1 (SPP1) dilakukan untuk menjalin
hubungan dengan suatu perusahaan dan mempromosikan program yang
tersedia di BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai suatu tujuan agar
perusahaan tersebut dapat mengikut sertakan menjadi peserta. Berikut
langkah-langkah mencetak surat pemberitahuan perusahaan-1 (SPP1):
a. Pada aplikasi SMILE pilih menu kepesertaan kemudian pilih submenu
penerimaan upah kemudian pilih pendaftaran pemberian kerja/badan
usaha.
b. Klik CV pada pencarian data lalu klik tampil data ceklis nama
perusahaan yang akan dicetak lalu klik edit.
c. Klik pendaftran TK dan penetapan iuran pertama lalu klik entry.
d. Pada tampilan berikutnya inputkan tanggal dan perihal (kunjungan) lalu
klik simpan.
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e. Klik entry kembali kemudian pilih SPP1 dan inputkan tanggal cetak
dan tanggal kunjungan tujuh (7) hari dari tanggal cetak, kemudian klik
simpan lalu cetak dan tutup.
f. Salin nama perusahaan dan alamat dengan mengklik kanan pilih copy
lalu tempelkan pada format surat yang telah ditentukan kemudian cetak.
Tampilan format SPP1 dapat dilihat pada Gambar 3.23.

Gambar 3.23 Format SPP-1

12. Input Perangkat Desa
Undang-Undang (UU) desa pasal satu (1) angka tiga (3) perangkat desa
adalah

pembantu

bagi

kepala

desa

dalam

menjalankan

fungsi

pemerintahan.
Penginputan perangkat desa dimulai dengan membuka aplikasi SMILE
dengan langkah sebagai berikut:
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a. Pilih menu kepesertaan lalu pilih submenu penerimaan upah lalu pilih
pemberian kerja/badan usaha.
b. Klik new kemudian isi data dengan ketentuan sebagai berikut:


Pemberi kerja : perangkat desa tri tunggal



Alamat

: tri tunggal



Kode pos

: klik pencarian lalu cari kode pos sesuai dengan alamat,
maka data kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan
propinsi akan muncul otomtis.



Cetang pemberi kerja.



Sumber data : perusahaan (daftar langsung).



Badan hukum : perangkat rt/rw.



Kepemilikan

: lain-lain.



Kode ILO

: jasa pemerintahan.



Aset

: Rp 50.000.000.-



Omset

: Rp 50.000.000.-



Struktur badan : pusat.



Nomor izin

: per/2018



NPWP

:0



Jabatan

: pengurus.



Upah

: Rp.1 000.000

c. Klik simpan lalu generate kode iuran.
Detail penginputan perangkat desa dapat dilihat pada Gambar 3.24 sampai
3.25.
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Gambar 3.24 Data Perangkat Desa Yang Akan Diinputkan

Gambar 3.25 Proses Penginputan Perangkat Desa

13. Rekap Surat Dan Berita Kunjungan Perusahaan Tahun 2017
Rekap surat dilakukan agar surat yang telah dicetak dan dikirim jika
terjadi kehilangan data saat akan dilakukan perhitungan data dan diberikan
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kepada atas tidak hilang. Rekap dilakukan dengan cara menginput nomor
surat, tanggal surat, nama perusahaan dan alamat perusahaan. Detail
berkas atau surat yang akan direkap ditampilkan pada Gambar 3.26.

Gambar 3.26 Rekap SPP-1, SPP2 Dan Berita Kunjungan

14. Pengamplopan Surat
Surat yang telah dicetak akan diberikan kepada sekretaris untuk ditanda
tangani oleh kepala cabang, diberikan nomor surat dan distempel. Setelah
itu surat akan dimasukkan kedalam amplop beserta browsur program
penerimaan upah (PU). Detail pengamplopan surat ditampilkan pada
Gambar 3.27.

Gambar 3.27 Tampilan Surat Setelah di Amplop
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3.2.3. Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Bandar
Lampung, kendala yang dihadapi penulis sebagai berikut:
1. Saat akan melakukan rekap surat tahun 2017 dokumen yang
diperlukan tidak ada, dikarnakan saat melakukan pencetakan surat
tersebut tidak langsung direkap melainkan hanya diphoto copy dan
disimpan. Sehingga diharuskan mencari dokumen atau surat-surat
tersebut dilaci penyimpanan berkas. Yang mengakibatkan surat-surat
ada yang hilang.
2. Pengarsipan dokumen peserta BPJS Ketenagakerjaan masih belum rapi
karna terdapat beberapa dokumen yang NPP seharusnya ada tetapi
tidak ada didalam lemari arsip dan masih terjadinya penumpukan
dokumen karna susunan arsip yang tidak sesuai dengan list yang
berada didepan lemari arsip, dan terjadinya penumpukan antara
dokumen peserta dan Alat Tulis Kantor (ATK).
3.2.4. Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang diuraikan diatas perlu adanya solusi untuk menangani
permasalahan tersebut. Diantara nya sebagai berikut:
1. Untuk mengatasi permasalahan diatas penulis diharuskan untuk
mencari Surat Pemberitahuan Perusahaan-1 (SPP1), SPP2, dan berita
kunjungan perusahaan. Setelah itu penulis merekap berkas tersebut
menggunakan Microsoft Excel dengan cara menginputkan nomor surat,
nama perusahaan yang dituju, alamat perusahaan yang dituju, tanggal
surat, tanggal kunjungan dan hasil kunjugan. Untuk mempermudah
pekerjaan penulis mengusulkan agar setiap kali melakukan pencetakan
surat pemberitahuan-1 (SPP1) maupun surat pemberitahuan-2 (SPP2)
dan kunjungan perusahaan sebaiknya langsung direkap menggunakan
aplikasi Microsoft Excel. Hal tersebut dapat membantu mengatasi
masalah hilangnya surat atau dokumen, dapat mempercepat kinerja,
dan juga mengurangi pekerjaan surat yang telah dicetak seharusnya
diphoto copy setelah melalui rekap langsung tidak perlu diphoto copy
lagi.
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2. Dalam melakukan pengarsipan dokumen peserta penulis diharuskan
untuk mencari nomor NPP, setalah itu dokumen dikelompokan
berdasarkan NPP lalu diarsipkan. Cara mengaarsipkan yang dilakukan
penulis

mengikuti

prosedur

pengarsipan

perusahaan

BPJS

Ketenagakerjaan yaitu memasukan dokumen kedalam map hijau yang
berada didalam lemari arsip sesuai NPP, Jika salah satu dokumen tidak
terdapat map hijau didalamnya sedangkan NPP ada didaftar list maka
akan dibuatkan map baru, tetapi jika NPP tidak terdapat didaftar list
maka dokumen tersebut dibuatkan map baru dan dituliskan NPP nya
sesuai dengan peletakannya. Untuk mengatasi permasalah diatas
penulis mengusulkan diadakan nya arsip ulang untuk menyusun
kembali dokumen-dokumen yang berada didalam lemari arsip disusun
berdasarkan NPP dan nama perusahaan yang tertera dilist lemari arsip.
Untuk Alat Tulis Kantor (ATK) sebaiknya tidak digabungkan dengan
lemari arsip karna hal tersebut dapat mempengaruhi pengarsipan.
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3.3. Pelaksanaan PKL
RETNO DEA RELITA, NPM 15311681
3.3.1. Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan PKL selama 40 hari dimulai dari 9 Juli 2018 sampai
dengan 1 Agustus 2018 dikantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung,
penulis ditempatkan pada bidang Keuangan, Pelayanan dan Pemasaran. Adapun
beberapa tugas yang penulis kerjakan saat melakukan PKL adalah:
1. Mengecek arsip dokumen program perusahaan.
2. Mencetak dan merekap surat pemberitahuan tagihan iuran.
3. Menyiapkan formulir program pendaftaran Bukan Penerima Upah
(BPU).
4. Menyusun penomoran pada rak arsip.
5. Membuat voucher klaim pembayaran.
6. Menginputkan data BPU.
7. Merekap dan membuat nomor surat.
8. Membuat video dokumentasi media informasi pelayanan prima.
9. Menyusun bukti transfer.
Adapun bidang kerja umum pada bagian Keuangan:
1. Melaksanakan pencatatan semua transaksi dengan tertib dan benar guna
penerbitan neraca percobaan.
2. Membukukan penerimaan iuran via bank.
3. Membukukan data BUBM.
4. Meminta persetujuan voucher pembayaran BUBM.
5. Mencetak listing harian.
3.3.2. Pelaksanaan Kerja
Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis
melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut:
1. Mengecek Arsip Dokumen Program Perusahaan (Bidang
Keuangan)
Pengecekkan arsip dokumen program perusahaan yang meliputi
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
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a. Mengecek kelengkapan legalitas (jika belum lengkap, wajib
dilengkapi terlebih dahulu).
b. Pengurutan dokumen berdasarkan nomor surat.
c. Penempatan pada box arsip.

Gambar 3.28 Pengecekkan Arsip

2.

Mencetak dan merekap surat pemberitahuan tagihan iuran ( Bidang
Keuangan)
Surat pemberitahuan tagihan iuran yang wajib dikirimkan kepada seluruh
peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya dicetak berdasarkan
format yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, kemudian surat
yang telah dicetak akan direkap ulang menggunakan program aplikasi
Microsoft Excel 2010 untuk menginputkan Nomor Pendaftaran
Perusahaan (NPP) yang terdapat pada surat pemberitahuan tagihan iuran.
Pencetakan dan perekapan surat pemberitahuan tagihan iuran dapat
dilihat pada Gambar 3.29.
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Gambar 3.29 Mencetak dan Merekap Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran

3. Menyiapkan Formulir Program Pendaftaran Bukan Penerima Upah
(Bidang Pelayanan)
Formulir program pendaftaran Bukan Penerima Upah (BPU) yang
digunakan oleh semua calon peserta dipersiapkan oleh bagian back office
Pelayanan.

Adapun

formulir

yang

digunakan

meliputi

formulir

permohonan perlindungan program BPU BPJS Ketenagakerjaan dan
formulir pendaftaran tenaga kerja bukan penerima upah. Kedua formulir
tersebut digabungkan kemudian diletakkan pada rak formulir pendaftaran
yang tersedia pada front office perusahaan. Proses menyiapkan formulir
pendaftaran BPU dapat dilihat pada Gambar 3.30.

Gambar 3.30 Menyiapkan Formulir Pendaftaran BPU
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4. Menyusun penomoran pada rak arsip (Bidang Keuangan)
Menyusun penomoran pada rak arsip bertujuan untuk mengurutkan setiap
box yang berisi data arsip. Penomoran rak arsip diurutkan berdasarkan
jenis program dan tanggal. Adapun kelebihan dari sistem penomoran yaitu:
1. Penyimpanan surat-surat lebih teratur dan akurat.
2. Di dalam cara penyimpanan surat lebih cepat dan tepat.
3. Digunakan untuk berbagai macam dokumen.
4. Nomor yang tertera di dokumen dijadikan sebagai pedoman
korespondensi.
5. Nomor-nomor yang ada di file dokumen dapat dibuat lebih banyak.
Penyusunan penomoran padarak arsip dapat dilihat pada Gambar 3.31.

Gambar 3.31 Menyusun Penomoran pada Rak Arsip

5. Membuat Voucher Klaim Pembayaran ( Bidang Keuangan)
Pembuatan voucher klaim pembayaran dilakukan guna mengetahui status
pembayaran yang dilakukan oleh peserta program jaminan sosial. Adapun
prosedur dalam pembuatan voucher klaim pembayaran sebagai berikut:
1. Inputkan nomor penetapan atau nomor kartu peserta pada menu
pembayaran klaim.
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2. Klik entri, kemudian pilih metode pembayaran.
3. Pilih kode buku.
4. Klik bayar.
5. Apabila telah muncul hasil output voucher, klik cetak voucher.
6. Selesai.
Detail penginputan klaim pembayaran dapat dilihat pada Gambar 3.32 dan
3.33.

Gambar 3.32 Penginputan Klaim Pembayaran

Gambar 3.33 Output Voucher Klaim Pembayaran
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6. Menginputkan Data BPU (Bagian Pemasaran)
Penginputan data Bukan Penerima Upah dilakukan pada sistem yang
tersedia oleh perusahaan yaitu SMILE, Adapun cara yang dilakukan untuk
menginputkan BPU yaitu pengecekkan NIK pada SMILE, apabila data
tersebut falid maka akan dibuatkan rekap data pada Ms. Office Excel 2010
yang selanjutnya dicetak dan diberikan pada bagian pelayanan. Formulir
pendaftaran BPU dapat dilhat pada Gambar 3.34 dan proses penginputan
tenaga kerja BPU dapat dilihat pada Gambar 3.35.

Gambar 3.34 Formulir Pendaftaran BPU

Gambar 3.35 Proses Penginputan Tenaga Kerja BPU
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7. Merekap dan membuat nomor surat (Bagian Keuangan)
Nomor surat merupakan cara instansi mengetahui batas akhir suatu surat
telah dikeluarkan dan banyak surat yang telah dibuat untuk mempermudah
setiap bidang. Setiap bidang yang telah membuat surat keluar, lalu
membuat data surat dengan memasukkan data berupa nomor, NPP, nama
pemberi kerja/badan usaha,skala usaha, umur piutang, nomor surat, perihal
dan tanggal surat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan dan
memperkecil terjadinya kesalahan data. Perekapan dan pembuatan nomor
surat dapat dilihat pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36 Merekap dan Membuat Nomor Surat

8. Membuat Video Dokumentasi Media Informasi Pelayanan Prima
(Bidan Pelayanan)
Pembuatan video dokumentasi media informasi pelayanan prima
dimaksudkan untuk mengetahui prosedur dalam pelayanan yang
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dokumentasi yang dibuat
meliputi, bagaimana tahapan maupun penanganan dari klaim program
jaminan sosial dan pengecekkan saldo program jaminan sosial. Adapun
alat yang digunakan dalam pendokumentasian meliputi satu buah kamera
dan satu buat smartphone untuk perekaman suara. Didalam proses
pembuatan video dokumentasi media informasi pelayanan prima, Saya
hanya menjalankan peranan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang
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sedang melakukan transaksi. Untuk pembuatan maupun pengeditan video
dilakukan oleh Muhammad Adha (karyawan BPJS Ketenagakerjaan
bagian pemasaran).

9. Menyusun Bukti Transfer (Bidang Keuangan)
Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaanperusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh
ekonomi atas bisnis. (Skousen, 2011)
Bukti transaksi merupakan bagian yang sangat penting bagi pertanggung
jawaban keuangan. Penyusunan bukti transfer yang dimaksudkan yaitu
menyusun semua bukti transfer yang ada menurut waktu transaksi
berlangsung. Bukti transfer yang disusun mencakup segala bukti transaksi
tanpa terkecuali. Beberapa contoh bukti transfer yang dimaksud yaitu:
a. Faktur
b. Kuitansi
c. Nota
d. Nota debit
e. Nota kredit
f. Cek
g. Bilyet giro
h. Rekening Koran
Bukti transfer yang telah disusun kemudian dimasukkan ke dalam sebuah
box, lalu di diberi lebel berdasarkan tanggal. Penyusunan bukti transfer
dapat dilihat pada Gambar 3.37.

Gambar 3.37 Penyusunan Bukti Transfer
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3.3.3. Kendala yang dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi oleh penulis yaitu peletakan berkas lama
dan berkas baru bertumpuk menjadi satu pada lantai bidang keuangan sehingga
terlihat berantakan, dalam proses pencarian berkas yang diperlukan memakan
waktu yang cukup lama.

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan
memanfaatkan filling cabinet untuk menempatkan berkas lama dan berkas baru
yang akan diarsipkan kemudian pemberian label (misal: bulan dan jenis program
jaminan sosial) yang akan mempermudah dalam pencarian berkas yang
dibutuhkan, disamping itu berkas akan terlihat rapi dan tertata dengan baik.

BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan PKL yang dilaksanakan penulis selama empat puluh
hari di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, penulis menyimpulkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penulis telah memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan
khususnya di BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana wawasan tersebut
sangat berguna bagi penulis dalam dunia kerja sesungguhnya.
2. Penulis telah menerapkan teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan.
Sehingga penulis mampu membandingkannya dengan gambaran dunia
kerja sesungguhnya.
3. Penulis dapat beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya, khususnya
di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga disaat penulis telah berada dalam
dunia kerja, penulis tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan
lingkungan kerja.
4. Penulis telah mendapatkan tambahan keterampilan selama melaksanakan
kegiatan PKL di BPJS Ketenagakerjaan. Penulis juga dapat lebih disiplin
dalam mengatur dan memanajemen waktu. Selain itu pelaksanaan PKL
yang telah diikuti oleh penulis juga membuat penulis lebih bertanggung
jawab dalam melakukakan pekerjaan.
4.2. Saran
Berdasarkan

hasil

pelaksanaan

praktik

kerja

lapangan

di

BPJS

yang

ingin

Ketenagakerjaan Bandar Lampung maka terdapat beberapa saran, yaitu:
1. Bagi

mahasiswa

Universitas

Teknokrat

Indonesia

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada BPJS Ketenagakerjaan
Bandar Lampung diwajibkan untuk mempelajari dan mendalami segala
proses kerja yang ada pada Perusahaan, sehingga akan memudahkan
mahasiswa dalam mempraktikkan dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Mahasiswa yang hendak melaksanakan Praktik Kerja Lapangan harus
mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan kesekretarisan seperti
proses pengarsipan, aplikasi office seperti Ms. Excel dan Ms. Word dan
pelajari aplikasi perkantoran.
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3. Mahasiswa mampu belajar beradaptasi dengan cepat pada dunia kerja
dengan cara mengimplementasikan teori pengembangan kepribadian
yang telah didapat dalam proses pembelajaran.
4. Tingkatkan kedisiplinan, cepat tanggap, dan mampu bertanggung jawab
pada pekerjaan yang diberikan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1, Photo Bersama Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bidang Pemasaran

Lampiran 2, Photo Bersama Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Bidang Keuangan
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Lampiran 3, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
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Lampiran 4, Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan Rusdiyah dan Mayang Ratri
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Lampiran 5, Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 6, Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Mayang Ratri
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Lampiran 6, Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Mayang Ratri
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Lampiran 7, Catatan Harian Praktik Kerja (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 7, Catatan Harian Praktik Kerja (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 8, Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 8, Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 9, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mayang Ratri
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Lampiran 9, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mayang Ratri
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Lampiran 9, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mayang Ratri
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Lampiran 9, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mayang Ratri
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Lampiran 10, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 10, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 10, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 10, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Rusdiyah
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Lampiran 11, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 11, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 11, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita
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Lampiran 11, Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Retno Dea Relita

