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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan  sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa  keahlian atau keterampilan baik softskill  atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala   

atau masalah yang dihadapi di AJB Bumiputera 1912 di kota Bandar Lampung 

selama 2 bulan yaitu pada  bulan Juli  dan September  2017. Penempatan Praktik 

Kerja Lapangan pada AJB Bumiputera 1912 di Kota Bandar Lampung ini dibagi di 

beberapa bagian dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja yang 

dilakukan diantaranya Jaringan, Komunikasi, Premi  

 

Kata Kunci : PKL, AJB Bumiputera 1912, Komunikasi, Jaringan, Sistem, Premi. 

 



1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia  

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan   perencanaan   yang   sistematis   dan   

terarah. 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik maupun 

nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. 

Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman 

belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal 

yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Tanjung Karang yang berlokasi di Jalan Raden Intan No. 95, Enggal, Engal, 

Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem informasi yang berjalan, proses 

bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor AJB Bumiputera 1912 
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Kantor Cabang Tanjung Karang. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 

bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia  

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan   perencanaan   yang   sistematis   dan   

terarah. 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik maupun 

nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan 

demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Tanjung Karang yang berlokasi di Jalan Raden Intan No. 95, Enggal, Engal, 

Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem informasi yang berjalan, proses 

bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor AJB Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Tanjung Karang. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 
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bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

1.3 Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

          Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih 

diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya seperti mengarsipkan data kepesertaan asuransi, portopolio 

kepesertaan,mengikuti kegiatan apel setiap pagi yang biasa dilakukan 

perusahaan AJB Bumiputera 1912, dan mengetahui lebih dalam tentang 

asuransi. 

2. Bagi Akademik 

          Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya, 

memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta mempererat 

kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau instansi yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

          Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di AJB Bumiputera 1912, Kantor 

Cabang Tanjung Karang, No. 95, Enggal, Bandar Lampung, No. Telp. (0721) 

267482. Kami ditempatkan pada bagian Produksi, Klaim, dan Konservasi 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun akademik 2016/2017, selama kurang lebih 2 bulan, yang di mulai pada 

tanggal 28 November sampai 21 Januari 2017. 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di AJB Bumiputera 1912 

Hari Mulai jam kerja Istirahat 
Mulai jam kerja–

selesai 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Jum’at 08.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 16.30 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 

 

 



2 BAB 2 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. 

Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus 

Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian 

perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib 

para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di 

Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha 

– sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 

1912. 

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai 

Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. 

Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang iniah yang kemudian dikenal sebagai 

“tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri 

asuransi nasional Indonesia. 

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang 

kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu  sejak awal pendiriannya Bumiputera 

sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk 

badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik 

perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan 

Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang 

kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, 

merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini. 

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering 

Maatschappij PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, 

tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat 

perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering mata uang 

rupiah di tahun 1965 – yang memangkas asset perusahaan ini; dan bencana paling 

hangat – multikrisis di penghujung millenium kedua. Di luar itu, Bumiputera juga 
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menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak 

sanggup menghadapi ujian zaman – mungkin karena persaingan atau badai krisis. 

Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian dari 

proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan keberlangsungan. 

Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Bumiputera yang mengkaryakan 

sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan 

jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok  Indonesia tengah berada di tengah 

capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan 

masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut 

meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri 

Bumiputera, 91 tahun lampau. 

Bagi Bumiputera, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru karena 

makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun 

berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir 

seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri 

sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia – sebagaimana visi awal pendirinya. 

Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Sturuktur organisasi bagi suatu perusahaan mempunyai peranan yang penting 

dalam menentukan dan mempelancar jalannya roda perusahaan. Distribusi tugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta keselarasan hubungan satu bagian dengan 

bagian yang lain dapat di gambarkan dalam suatu struktur organisasi. Dengan 

demikian di harapkan adanya suatu kejelasan arah dan Koordinasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan dan masing-masing karyawan dapat mengetahui dengan jelas 

dari mana perintah itu datang dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan hasil 

pekerjaannya. 

Untuk mencapai tujan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka struktur 

organisasi yang di gunakan oleh AJB Bumiputera 1912 adalah struktur organisasi 

campuran antara struktur organisasi lini dan fungsional (seperti pada gambar 2.2) . 

Struktur organisasi lini adalah suatu struktur organisasi dimana wewenang 

dan kebijakan pimpinan atau atasan dilimpahkan  pada satu-satuan organisasi di 
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bawahnya menurut garis vertikal. Sedangkan struktur organisasi fungsional adalah 

struktur organisasi di mana organisasi diatur berdasarkan pengelompokan aktivitas 

dan tugas yang sama untuk membentuk unit-unit kerja seperti, produksi, klaim, 

konservasi, kasir, dan sebagainya yang memiliki fungsi yang terspesialisasi. 

Spesialisasi di sini memberikan efisiensi kerja yang lebih tinggi lagi. 

Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pimpinan tertinggi oleh seorang manager 

dan dibantu beberapa Asisten manager dan supervisior yang didalamnya telah 

terlihat batasan-batasan pertanggungjawaban dari setiap bidang pekerjaan tersebut. 

Di samping itu, adanya hubungan antara satu seksi dengan seksi lainya melalui 

fungsi masing-masing. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Kec. Tanjung Karang 

(Sumber : Kantor Pemasaran AJB Bumiputera 1912 Kec.  Tanjung Karang) 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

AJB Bumiputera 1912 telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan 

hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di 

Indonesia. AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh 

pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis 

Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 

'profesionalisme'. 

AJB Bumiputera 1912 menyadari pentingnya hubungan personal antara 

nasabah dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah 

untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi 

nasabah. 
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AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar 

belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan 

yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia, namun tetap menjaga 

keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya. 

 

2.4 Logo Perusahaan 

 

(Sumber : Kantor Pemasaran AJB Bumiputera 1912 Kc.  Tanjung Karang) 

Logo ini membentuk sebuah mahkota atau aksesori kepala tradisional 

yang melambangkan kedaulatan, martabat, dan kekuatan yang terdiri dari 

tiga figur manusia (membangkitkan memori dari tiga pendiri AJB 

Bumiputera 1912) yang mewakili kesatuan dan kebersamaan bagi seluruh 

rakyat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Logo ini juga 

merepresentasikan konsep Mutualitas antara tiga pemangku kepentingan 

AJB Bumiputera 1912 yaitu Pemegang Polis, Karyawan dan Negara. 

Simbol mahkota terletak di atas huruf "I" yang berarti Indonesia, 

merepresentasikan prestasi terbaik dari AJB Bumiputera 1912 sebagai 

perusahaan asuransi Indonesia yang menguntungkan bagi negara dan 

masyarakat Indonesia. Posisi simbol logo di atas huruf "I" juga 

menyerupai sebuah pohon yang merupakan simbol pertumbuhan dan 

pembaharuan. 

Logo AJB Bumiputera 1912 yang baru berwarna biru gradien (warna 

tradisional AJB Bumiputera 1912). Warna biru mewakili: Kepercayaan, 

Gambar 2.2 Logo AJB Bumiputera 1912. 
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Ketulusan dan Ketenangan. Logo ini mengandung arti modern, inklusif, 

dan mencerminkan karakter tradisional Indonesia. Penggunaan warna 

tunggal membuat implementasi logo ini menjadi sangat mudah dan hemat 

biaya di segenap lapisan organisasi AJB Bumiputera 1912 di seluruh 

Indonesia. 

 

2.5 Alamat dan Denah Lokasi 

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Tanjung Karang berlokasi 

di Jalan Raden Intan , No.95, Engal, Bandar Lampung. Untuk lebih 

detailnya, peta dan alamat perusahaan dapat dilihat dari gambar 2.1 

dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.3 Lokasi Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Kc. Tanjung Karang. 

 

 



3 BAB 3 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL oleh INDRA ANGGANA (14311428) 

Dalam kegiatan PKL, praktikan ditempatkan pada bagian pemasaran. 

Adapun bidang pekerjaan yang praktikan lakukan selama melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

1. Pengetikan Data Peserta 

2. Pembuatan Kartu Asuransi 

3. Pembuatan Kwitansi 

4. Pembuatan Surat Penutupan 

5. Pembuatan Produksi Portofolio 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di AJB 

BUMIPUTERA 1912, Kantor Cabang Tanjung Karang berlokasi di Jalan 

Raden Intan No. 95, Enggal, Bandar Lampung, saya di tempatkan pada 

bagian pemasaran yaitu pengambilan data peserta dan pembuatan kartu 

asuransi. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), terlebih 

dahulu praktikan diberi pengarahan oleh Pembimbing dan dijelaskan 

tentang profil, kegiatan serta sejarah terbentuknya perusahaan. Setelah itu 

praktikan diperkenalkan dengan para pegawai pada masing masing bagian 

dan diberikan arahan tentang tata cara pelaksanaan kerja di AJB 

BUMIPUTERA 1912. Adapun pelaksanaan kerja yang praktikan lakukan 

adalah dengan sistem kerja terstruktur, dimana pekerjaan tersebut diberikan 

kepada pegawai sekaligus menjadi pembimbing dari praktikan. 

Adapun kegiatan pada bagian pemasaran : 
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1. Pengambilan data peserta, mengambil data peserta pada suatu instansi, 

organisasi atau perusahaan yang akan mendaftarkan asuransi pada 

karyawannya. 

2. Pembuatan kartu asuransi, padapembuatan kartu asuransi meliputi 

daftar nama, tanggal lahir, dan menambahkan list dari instansi, 

organisasi atau perusahaan 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada AJB 

Bumiputera 1912, Kantor Cabang Tanjung Karang berlokasi di Jalan Raden 

Intan No. 95, Enggal, Bandar Lampung, terdapat kendala yang dihadapi. 

Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut : 

1. PC yang digunakan termasuk lambat atau sering terjadi computer lag, 

dikarenakan banyaknya program atau software yang sedang berjalan. 

Sehingga bermasalah pada saat sedang melakukan pekerjaan atau 

aktifitas dan kurang efisien.  

2. Transfer data masih menggunakan media flashdisk, sehingga proses 

pemindahan data kurang efektif memakan banyak waktu.  

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada AJB 

Bumiputera 1912, adapun cara mengatasi masalah yang pernah dihadapi 

adalah : 

 1. Dari kendala  yang dihadapi  saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan yaitu permasalahan pada komputer yang mengalami lag   

atau lambatnya   proses   kinerja    pada   komputer.    Adapun   cara    

mengatasi   kendala permasalahan tersebut: 

Menghapus software atau aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi, 

dengan cara  Add/Remove  Program  didalam  Control Panel sehingga 

mengurangi kapasitas memori di dalam komputer, atau dengan cara 

mematikan service sistem operasi yang tidak terpakai. 
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2. Mengatasi transfer data   dengan menggunakan sharing file atau folder 

yang sudah terhubung dengan jaringan  LAN .  

 

Adapun cara sharing file atau folder sebagai berikut : 

 

 

 

1. Buka Windows Explorer atau MyComputer, pilihlah sebuah folder atau 

dokumen yang ingin di sharing. Kemudian klik kanan, share with, lalu 

pilih opsi Spesific people, seperti pada gambar 3.1 berikut. 

2. Maka akan muncul menu jendela file sharing. Dalam combo list pilihlah 

opsi Everyone, kemudian klik button Add. Maka user Everyone akan 

masuk kedalam list. Ubahlah Permission level di opsi Everyone  

menjadi Read/Write Lalu klik button Share, Seperti pada gambar 3.2 

berikut ini: 

Gambar 3.1 Sharing data 
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Gambar 3.2 Menu People to Share 

 

 

 

3. Setelah itu maka akan muncul sebuah menu baru yang berisi notifikasi 

yang memberitahukan bahwa file atau folder sudah berhasil melakukan 

sharing. Kemudian klik Done untuk menutup menu. Seperti pada 

gambar 3.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Notifikasi Folder Shared 
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3.1.5 Usulan Solusi 

Adapun usulan yang dapat diberikan agar perangkat komputer tidak lagi 

mengalami lag atau lagging adalah : 

1. Mengecek kapasitas Hardisk dan RAM apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhvan para pegawai. Jika kurang Hardisk atau Ram masih 

kurang memadai kebutuhan pegawai, silahkan melakukan 

pergantian pada Hardisk dan Ram sesuai dengan kebutuhan, 

(upgrade pada ukuran yang lebih besar). 

2. Menonaktifkan startup Program dan Service yang tidak diperlukan pada 

perangkat komputer dengan cara masuk ke menu run, kemudian  ketik 

msconfig lalu enter. Pada tab Service dan Startup lakukan uncheck 

terhadap aplikasi yang tidak digunakan lagi.  

3.2 Pelaksanaan PKL oleh LITA DWI ANGGRAINI (14311097) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan di kantor AJB 

Bumiputera 1912, Kantor Cabang, Bandar Lampung, di tempatkan pada 

Bidang Pemasaran . Adapun pekerjaan yang dilakukan diantaranya : 

         Tabel 3.1 Kegiatan PKL 

NO Tanggal Kegiatan Bidang Jenis Kegiatan 

1. 10 Juli 2017 Pemasaran Mengetik Data Peserta Asuransi 

2. 17 Juli 2017 Pemasaran Membuat Kuitansi Premi 

3. 25 Juli 2017 Pemasaran  Membuat Kartu asuransi 

4. 28 Juli 2017 Pemasaran Portopolio Kepesertaan Asuransi  

5. 30 Juli 2017 Pemasaran Mencatat Polis Dalam Buku 

 

1. 10-17 Juli 2017 ditugaskan untuk Pengetikan Data Peserta 

Asuransi 

2. 17-25 Juli 2017 ditugaskan untuk Membuat Kuitansi Premi 

3. 25-28 Juli 2017 ditugaskan untuk Membuat Kartu Asuransi 

4. 28-30 Juli 2017 ditugaskan untuk Portopolio kepesertaan Asuransi 

dan Mencatat Polis Dalam Buku 
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Gambar 3.4 Kegiatan Pelaksanaan PKL 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan 

(PKL) di kantor AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Bandar Lampung 

yaitu, membantu pengolahan Penginputan Data Peserta Asuransi, Surat 

untuk kantor pusat, Membuat Kuitansi, Mengarsipkan data Portopolio sesui 

dengan prosedur yang diperintahkan oleh pembimbing Pratik Kerja 

Lapangan di kantor AJB Bumiputera. Adapun prosedur dalam melakukan 

Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :  

1. Mengetik Data Peserta Asuransi yaitu dengan mendapatkan data dari  

Sekolah Menengah Keatas (SMK) berdasarkan Nama, Tempat 

Tanggal Lahir, Mulai asuransi dan premi  diserahkan kepada Ketua 

AJB Bumiputera untuk disetujui. 

2. Membuat Kuitansi Premi yang berisikan jumlah total tagihan atau 

pembayaaran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kuitansi premi 

diberikaan kepada nasabah oleh agen yang bertugas. Aplikasi  

berbasis web yang dibuat dengan menggunakan PHP Mysql ini dapat 

menampilkan informasi sebagai berikut : 

1. Jumlah tagihan Premi yang harus dibayarkan oleh nasabah pada 

AJB Bumiputera. 

2. History Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. 

3. Pendaftaran calon nasabah yang kemudian dilakukan proses 

Approve jika sudah dilakukan Approve maka calon nasabah 
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tersebut terdaftar menjadi nasabah dan mendapat kuitansi 

Premi. 

3. Membuat kartu asuransi yaitu berdasarkan data mentah yang 

didapatkan dari organisasi atau pihak sekolah yang akan diurutkan 

berdasarkan nama, kelas dan tanggal lahir, yang dibuat melalui media 

softwer miscrosoft excel. Kemudian melakukan pencetakan kartu yang 

akan di bagikan kesekolahan tersebut. 

4. Portopolio Kepesertaan Asuransi dilakukan dengan cara memisahkan 

peserta yang masih aktif dan tidak aktif dilihat berdasarkan mulai 

ansuransi dan akhir ansuransi, kemudian menyeleksi data peserta 

asuransi yang terdata double. 

5. Mencatat Polis ke dalam buku arsip polis yang telah di cetak 

kemudian akan ditandatangani oleh Kepala Cabang. Kemudian dicatat 

kedalam buku arsip polis berdasarkan jenis polis, nama agen, no polis, 

no belanko polis, nama tertanggung. Buku arsip polis sebagai bukti 

tertulis bahwa surat polis telah di arsipkan dalam ordner arsip dan 

memudahkan pegawai ketika mencari arsip surat polis ketika 

diperlukan. 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Dari pemaparan di atas mengenai bidang kerja dan pelaksanaan kerja, 

penulis menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi di tempat 

melaksanakan praktik kerja lapangan di AJB Bumiputera 1912 cabang 

Bandar Lampung yaitu : 

1. Terdapat beberapa kegiatan masih dilakukan secara pencatatan biasa 

seperti daftar peserta, sehingga sering mengakibatkan terjadinya 

penumpukan data yang  tidak terstruktur 

2. Dalam melakukan pencatatan sering terjadi kesalahan penyajian data 

pada laporan kepesertaan, sehingga proses pembuatan laporan kurang 

akurat. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang terjadi akibat 

kurang teliti dalam pembuatan laporan sehingga mengakibatkan 

laporan yang dihasilkan tidak sesuai  dengan laporan yang diinginkan. 
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3. Terbatasnya ketersediaan komputer sehingga menghambat pekerjaan 

yang sedang berlangsung. 

4. Sering terjadi kerusakan pada mesin fotocopy sehingga menghambat 

pekerjaan yang sedang berlangsung.  

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada saat 

melaksanakan pratik keraja lapangan pada AJB Bumiputera Bandar 

Lampung yaitu: 

1. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis mendapatkan solusi 

yang terdapat pada poin nomor 1 dan 2 yaitu dengan cara datang tepat 

waktu sehingga tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik 

dan tertata dengan benar dan melakukan dengan cara perlahan – lahan 

dengan meminta bantuan kepada pegawai atau honor di AJB 

Bumiputera 1912. 

2. Untuk kendala yang dihadapi pada poin nomor 3 yaitu. Penulis 

membantu pihak pegawai dengan cara membawa laptop agar 

mempercepat proses pengerjaan.  Disini Penulis  menyarankan agar 

menambahkan komputer sesui kebutuhan. 

3. Untuk kendala yang dihadapi pada poin nomor 4 maka penulis harus 

memfotocopy di luar perusahaan agar tidak menghambat waktu di 

butuhkan. 

3.2.5 Usulan Solusi 

Adapun usulan solusi ideal untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada 

saat melaksanakn Pratik Kerja Lapangan (PKL). 

Berdasarkan kendala yang dihadapi pada saat membuat daftar nama peserta 

asuransi AJB Bumiputera yang terlau banyak dengan mengedit softcopy 

secra satu per satu maka memberikan saran dengan menggunakan 

pemanfaatan computer agar lebih luas dengan cara membuat secara 

otomatis. 
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BAB 4  

PENUTUP 

 

3.3 Simpulan 

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan, maka 

dapat di ambil kesimpulan antara lain : 

1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang nyata dalam 

mempersiapkan diri demi menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya dan mendapatkan ilmu atau wawasan khususnya 

dalam lingkungan kerja di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang 

Tanjung Karang berlokasi di Jalan Raden Intan, No. 95, Enggal, 

Bandar Lampung seperti mengetahui lebih dalam mengenai 

Asuransi, mengetahui proses dalam pembuatan kartu Asuransi 

sampai hasil akhir proses selesai dan lain lain. 

2. Mahasiswa dapat memahami tentang lingkungan kerja selama masa 

Praktik Kerja Lapangan khususnya di bidang asuransi di AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Tanjung Karang berlokasi di Jalan 

Raden Intan No. 95, Enggal, Bandar Lampung. 

3. Mahasiswa dapat belajar dari permasalahan yang dihadapi serta 

memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut seperti 

kurangnya peminat yang menggunakan Asuransi AJB Bumiputera 

sehingga turunnya pendapatan perusahaan tersebut. 

4. Meningkatkan hubungan baik antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan instansi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang 

Tanjung Karang berlokasi di Jalan Raden Intan No. 95, Enggal, 

Bandar Lampung. 

 

3.4 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 



 

 

19 

1. Diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dalam 

praktik kerja. 

2. Diharapkan pembaca atau mahasiswa yang ingin melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di memiliki pengetahuan atau pemahaman 

dalam mengoperasikan komputer, kearsipan, dan troubleshooting. 

3. Perlu adanya maintenance pada PT AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Tanjung Karang berlokasi di Jalan Raden Intan , No.95, 

Engal, Bandar Lampung, perangkat komputer ataupun perangkat 

lainnya, sehingga perangkat komputer dapat beroperasi dengan baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Absen 

1. Indra Anggana (14311428) 

2. Lita Dwi Anggraini (14311097) 
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Lampiran 2. Penilaian PKL 

1. Indra Anggana (14311428) 
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Lampiran 2. Penilaian PKL 

2. Lita Dwi Anggraini (14311097) 
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Lempira 3. Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1. INDRA ANGGANA (14311428) 
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2. LITA DWI ANGGARAINI (14311097) 
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