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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau ketrampilan 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 KANTOR 

WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada 20 

November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan bidang kerja 

yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Human Capital yang dilakukan secara rutin 

adalah mencatat surat masuk dan surat keluar perusahaan kedalam buku register perusahaan 

dan mengarsipkan surat. Sedangkan pada divisi E-Banking adalah penginputan data kartu 

Brizzi pada nasabah. Kegunaan kartu brizzi ini adalah pembayaran Tol secara nontunai atau 

E-Toll. 

Hal yang diperoleh selama mengikuti kegiatan PKL diantaranya dapat mengetahui 

proses pembuatan kartu Brizzi pada nasabah dan dapat membuat surat penawaran kerjasama 

sesuai standarisasi Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia. Untuk Mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL diharapkan lebih pro aktif dalam semua kegiatan yang ada di dalam 

tempat PKL dan benar-benar mempersiapkan diri dari segi bidang ilmu yang didalami. 

Adapun untuk kegiatan PKL selanjutnya Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia bisa 

menjadi rujukan untuk tempat PKL. 

 

Kata Kunci : PKL, BRI, Human capital, E-Banking, Brizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang PKL 

Menurut laporan PKL Surya Mazoni (2016. 1), Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara 

sistematik dan singkron antara program pendidikan di suatu universitas dan program 

pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung didunia kerja untuk mencapai 

suatu tingkat keahlian profesional. Dimana keahlian profesional tersebut hanya dapat 

dibentuk melalui tiga unsur utama yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat. Ilmu  

pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, 

sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan 

langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri. 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

profesional dibidangnya. Melalui Praktik kerja lapangan diharapkan dapat menciptakan 

tenaga kerja yang profesional. Dimana para mahasiswa yang melaksanakan Pendidikan 

tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia 

industri. Tanpa diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa tidak dapat langsung 

terjun ke dunia industri karena mahasiswa belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan 

kerja. Selain itu perusahaan tidak dapat mengetahui mana tenaga kerja yang profesional dan 

mana tenaga kerja yang tidak profesional. Praktik kerja lapangan memang harus 

dilaksanakan karena dapat menguntungkan semua pihak yang melaksanakannya. 

Penyelenggaraan PKL diwajibkan bagi mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik kerja lapangan dilaksanakan dua bulan. 

Praktik kerja lapangan merupakan suatu langkah nyata (substansial) untuk membuat sistem 

pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia kerja dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang bermutu. 



Pada tahun akademik 2017-2018, semester 7. Penulis melaksanakan PKL di Kantor 

Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung. Adapun alasan penulis 

memilih tempat PKL ini karena ingin mengetahui dunia kerja di ruang lingkup perbankan dan 

ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum di dapat selama di perkuliahan. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui bagaimana peranan teknologi informasi sebagai pendukung 

kinerja pada Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Bandar Lampung. 

2.   Menghasilkan tenaga PKL yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja 

yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan 

tuntutan lapangan kerja. 

3.   Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas dan 

profesional. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

nyata baik bagi mahasiswa, universitas, dan perusahaan itu sendiri. Adapun manfaat yang 

diharapkan sebagai berikut : 

1.3.1   Bagi Mahasiswa: 

a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja yang nyata. 

b. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah dalam pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah. 

c. Melatih untuk berorganisasi atau bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja. 

 

 

 



1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia: 

a.  Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan  

perusahaan. 

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki dunia 

kerja yang sesunggguhnya. 

 

1.3.3  Bagi Perusahaan: 

a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup kemungkinan 

peserta PKL dapat diangkat sebagai pegawai jika dinilai memiliki prestasi, 

loyalitas dan disiplin kerja yang baik. 

b. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Bank 

Rakyat Indonesia Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 51 Tanjung 

Karang Pusat, Enggal, Bandar Lampung. 

 

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Kantor Wilayah Bank Rakyat 

Indonesia Bandar Lampung 

Sumber: Google maps (2017). 



1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

    Adapun pelaksanaannya dilakukan mulai tanggal 20 November 2017 sampai dengan 

13 Januari 2018. Dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at, dan waktu pelaksanaannya 

dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB dan waktu istirahat dari jam 12.00 

WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. 

 Jadwal kegiatan setelah pelaksanaan PKL, dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Pelaksanaan PKL di Kanwil BRI 

    Hari     Mulai jam kerja     Istirahat 
     Mulai jam kerja–

selesai 

    Senin     07.30 – 12.00     12.00 – 13.00     13.00 – 16.30 

    Selasa     07.30– 12.00     12.00 – 13.00     13.00 – 16.30 

    Rabu     07.30– 12.00     12.00 – 13.00     13.00 – 16.30 

    Kamis     07.30– 12.00     12.00 – 13.00     13.00 – 16.30 

    Jum’at     08.30– 11.00     11.00 – 13.00     13.00 – 16.30 

    Sabtu     Libur 

    Minggu     Libur 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Berdasarkan website resmi BRI www.kejutanbritamaa.blogspot.com Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada 

awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden 

Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu 

lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 

1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik 

Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan 

BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian 

Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. 

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan 

Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) 

No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, 

Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan 

nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

http://www.kejutanbritamaa.blogspot.com/


Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok 

Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, 

yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara 

Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua 

Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI 

sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan 

Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. 

Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 

2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga 

menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 

yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

 

Gambar 2.1 Lokasi Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung 

Sumber: Melvi Aulia Afrannisa (2017). 



2.2    Visi, Misi dan Motto Perusahaan 

 2.2.1 Visi Perusahaan  

a. Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

b. Menjunjung program pembangunan ekonomi nasional, melalui penyediaan jasa 

perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan 

melakukan kegiatan perbankan dalam pengertian yang seluas-luasnya sepanjang 

idak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan 

tidak berdampak merugikan negara dan masyarakat. 

 

2.2.2 Misi Perusahaan 

a. Menjadi bank yang sehat dari lima bank terbesar dalam aset dan keuntungan. 

b. Menjadi salah satu bank go public terbaik dan melaksanakan corporate 

govermance secara konsisten. 

c. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

d. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta 

praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 

e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

 

2.2.3 Motto Perusahaan 

“ Melayani Dengan Setulus Hati.” 

 

 

 



2.3 Arti dan Makna Logo 

     2.3.1 Logo KANWIL BRI 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung 

Sumber: Google (2017). 

 

    2.3.2 Susunan Logo KANWIL BRI 

Penataan huruf B, R, dan I pada logo tersebut yang ditata sedemikian rupa 

sehingga memberi kesan irama dari huruf B yang memiliki dua lengkungan, 

kemudian huruf R yang tersisa satu lengkungan dan digantikan dengan bentuk 

yang lurus, dan selanjutnya huruf I yang melebur bersama garis pembatas tanpa 

adanya lengkungan seperti pada huruf B dan R. Irama tersebut mencerminkan 

Misi BRI  yang berusaha memberikan pelayanan terbaik agar dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Kotak dengan sudut yang 

lembut pada sekeliling huruf BRI memiliki makna bahwa pelayanan Bank BRI 

memiliki cakupan yang luas untuk segala kalangan. 

 

       2.3.3  Makna  Logo KANWIL BRI 

 a.   Pada huruf "B" terdapat dua Lengkungan yang berarti kehidupan ekonomi yang 

masih sangat labil karena bentuk lengkung juga mewakili makna tujuan yang 



kurang jelas. 

 b.   Pada huruf "R" terdapat satu Lengkungan yang kemudian berlanjut dengan garis 

diagonal yang dapat dimaknakan kurang seimbang yang dapat mewakili 

masyarakat dengan kehidupan ekonomi menengah. 

 c. Dan kemudian pada Huruf "I" yang merupakan garis vertikal tegak lurus 

melambangkan kestabilan, keagungan, dan kemegahan yang dapat mewakili 

kalangan masyarakat dengan ekonomi yang sangat baik.  

 

  2.4  Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Bagian Human Capital Kantor Wilayah BRI 

Bandar Lampung 

Sumber: Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung (2016). 



 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kantor Bagian E-Banking & Card Kantor Wilayah Bank 

Rakyat Indonesia Bandar Lampung 

Sumber: Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung (2016). 

 

 



 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Kantor Wilayah BRI Bandar Lampung 

Sumber: Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung (2016). 

 

2.5  Fungsi Unit Kerja 

Organisasi Kantor Wilayah sebagaimana dipimpin Pemimpin Wilayah yang 

membawahkan: 

     2.5.1 Bidang Bisnis, dipimpin Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis,. 

     2.5.2 Bidang Operasional, dipimpin Wakil Pemimpin Wilayah Operasional. 

2.5.3 Bagian Regional Commercial Business, dipimpin Kepala Bagian yang 

membawahkan Account Officer (AO). 



    Organisasi Bidang Bisnis sebagaimana dipimpin Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis 

(WPB) yang membawahkan: 

1. Kantor Cabang, dipimpin Pemimpin Cabang yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan 

tersendiri. 

2. Bagian Bisnis Mikro, dipimpin Kepala Bagian yang membawahkan: 

a. Staf. 

b. Seksi Administrasi Bisnis Mikro, dipimpin Supervisor yang membawahkan 

Pelaksana. 

3. Bagian Bisnis Program, Pangan & Kemitraan, dipimpin Kepala Bagian yang     

membawahkan: 

a. Staf. 

b. Seksi Administrasi Bisnis Program, Pangan & Kemitraan, dipimpin Supervisor 

yang membawahkan Pelaksana. 

4. Bagian Bisnis Ritel & Briguna, dipimpin Kepala Bagian yang membawahkan: 

a. Staf. 

b. Seksi Administrasi Bisnis Ritel & Briguna, dipimpin Supervisor yang 

membawahkan Pelaksana. 

5. Bagian Dana & Jasa, dipimpin Kepala Bagian yang membawahkan: 

a. Staf. 

b. Seksi Administrasi Dana & Jasa, dipimpin Supervisor yang membawahkan 

Pelaksana. 

6. Bagian Kredit Menengah, dipimpin Kepala Bagian yang membawahkan  Account 

Officer. 

7. Bagian Bisnis Internasional & Treasury, dipimpin Kepala Bagianyang 

membawahkan Staf dan Pelaksana. 

 



2.6 Tata Kerja Organisasi 

 Tata kerja organisasi Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

 2.6.1 Disiplin Kerja 

 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Wilayah Bandar Lampung 

kedisiplinan dijunjung tinggi dan harus mengikuti peraturan yang ada. Pegawai tidak 

datang terlambat, tidak pulang kerja lebih cepat dari jam kerja yang sudah ditentukan, 

dan harus mengikuti do’a pagi bersama, dapat dipercaya serta bisa menjaga rahasia 

BRI. Adapun peraturan yang ada dalam BRI yaitu: 

Tabel 2.6 Disiplin kerja kegiatan harian Kanwil BRI Bandar Lampung 

HARI JAM KEGIATAN ATRIBUT 

Senin 07:30 WIB  Absen kehadiran,do'a Pagi Kemeja putih 

  12:00 WIB Istirahat celana dasar 

  16:30 WIB Absen pulang sepatu pantopel 

Selasa 07:30 WIB  Absen kehadiran,do'a Pagi  Baju Batik 

  12:00 WIB Istirahat celana dasar 

  16:30 WIB Absen pulang sepatu pantopel 

Rabu 07:30 WIB  Absen kehadiran,do'a Pagi Kemeja biru 

  12:00 WIB Istirahat celana dasar 

  16:30 WIB Absen pulang sepatu pantopel 

Kamis 07:30 WIB  Absen kehadiran,do'a Pagi BajuBatik 

  12:00 WIB Istirahat celana dasar 

  16:30 WIB Absen pulang sepatu pantopel 

Jum'at 07:30 WIB  Absen kehadiran,do'a Pagi   

  12:00 WIB Istirahat Casual (bebas) 

 16:30 WIB Absen pulang   

 



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1  PELAKSANAAN PKL: 

MELVI AULIA AFRANNISA, NPM 14311326 

     3.1.1  Bidang Kerja 

Penulis ditempatkan oleh pembimbing PKL di Kantor Wilayah Bank Rakyat 

Indonesia Bandar Lampung mulai tanggal 20 November 2017 - 13 Januari 2018 adalah pada 

bagian Human Capital (SDM). Bagian Human Capital adalah bagian yang meliputi 

Pembinaan & Pengembangan, Hubungan Industrial & Komunikasi, Administrasi & 

Pengolaan Data, Perekrutan & Pengelolaan Pekerja Outsourcing. 

 

 3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bandar Lampung yaitu : 

1. Meregister (mengagendakan) surat masuk dan surat keluar 

     Kegiatan mengagendakan surat masuk dan surat keluar dilakukan setiap hari. Surat 

masuk yang telah diterima oleh perusahaan diagendakan ke dalam buku register agar 

dapat dijadikan bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh staff atau bagian yang 

ditunjuk. Surat keluar yang dan surat masuk tersebut diagendakan ke dalam buku 

register dan diberi nomor surat agar dapat mengetahui berapa surat yang sudah 

dikeluarkan setiap bulannya. Penulis menulis tanggal, hari, bulan dan tahun serta jenis 

surat, kedalam buku register surat masuk dan buku register surat keluar. Berikut 

gambar 3.1 adalah contoh data register surat masuk. 



 

Gambar 3.1 Register surat masuk 

Sumber: Melvi Aulia Afrannisa 

 

2. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

    Kegiatan mengarsipkan surat masuk dan keluar dilakukan setiap hari secara manual 

ke dalam map besar agar tidak terjadinya penumpukan surat dan agar memudahkan 

staff apabila ingin mencari daftar surat masuk yang telah diterima dan surat keluar 

yang telah dibuat. Kemudian penulis meletakkan surat-surat keluar dan surat-surat 

masuk tersebut kedalam sebuah map besar (ordner) yang mana disusun berdasarkan 

urutan tanggal, bulan dan tahun surat. Jenis surat masuk meliputi: surat undangan dari 

perusahaan, surat lamaran pekerjaan, surat absensi pegawai, surat izin melaksanakan 

PKL di Kanwil BRI. Dan jenis surat keluar meliputi: surat undangan ke perusahaan. 

Berikut gambar 3.2 adalah gambar pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 



 

Gambar 3.2 Pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

3. Menerima telepon  

    Kegiatan ini dilakukan apabila ada pegawai atau partner kerja yang menelepon ke 

bagian Human Capital untuk disampaikan pesannya kepada pegawai atau kepada 

atasan. Dan juga apabila ada mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL di Kantor 

Wilayah Bank Rakyat Indonesia yang kemudian akan disampaikan kepada bagian 

Human Capital.  

    Adapun proses dalam menerima telepon menurut S.O.P di Kanwil BRI yaitu:  

a. Angkat telepon yang masuk dengan sigap, tidak boleh melebihi 3 kali bunyi  

         dering. 

b. Mengucapkan Standar Greeting yang digunakan. Contoh: “Selamat 

         pagi/siang/sore dengan Sumber Daya Manusia dengan .... “ 

c. Menawarkan bantuan dan menanyakan identitas penelpon dengan sopan. 

         Contoh : “Kalau boleh tahu dengan Bapak/Ibu/Mas/Mbak siapa saya 

          berbicara?” 

d. Berbicara dengan ramah dan professional, tidak boleh memotong  

          pembicaraan saat penelpon belum selesai berbicara. 



e. Konfirmasikan kembali permintaan si penelpon.  

f.   Tanyakan kembali “apa ada lagi yang bisa dibantu?” 

g. Apabila tidak ada dan pembicaraan telah selesai, tidak boleh menutup telepon 

          terlebih dahulu sebelum penelpon sebelum mematikan telepon tersebut. 

 4. Menginput data pegawai untuk pengajuan BPJS Ketenagakerjaan 

    Kegiatan Menginput data pegawai untuk pengajuan BPJS Ketenagakerjaan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh staff  bagian Human Capital guna mendata para 

pegawai baru yang telah diterima untuk mendapatkan asuransi ketenagakerjaan 

dibeberapa KC (Kantor Cabang).  

     Diantaranya ialah: KC Tanjung Karang,  KC Curup, KC Bandar Jaya,  KC Muko-

muko, KC Metro, KC Gunung Sugih, KC Bengkulu, KC Antasari, KC Wayhalim, 

KC Manna, KC Liwa, KC Bengkulu, KC Pringsewu, KC Curup, KC Teluk Betung, 

KC Tulang Bawang, KC Arga Makmur, KC Kalianda. Kegiatan ini dibuat melalui 

Microsoft Excel yang mana daftar nama dan kota para pegawai ditempatkan 

diinputkan kedalamnya. Lalu file tersebut dikirim kepada kepala bagian masing-

masing kantor cabang berupa file melalui e-mail.  

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Berdasarkan kegiatan yang berjalan pada bagian Human Capital pada Kantor 

Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung terdapat kendala yaitu : 

1.  Berkas-berkas atau dokumen surat masuk dan surat keluar belum terorganisasi 

dengan baik. Seringkali surat masuk dan surat keluar tidak langsung dicatat 

dan tidak langsung diarsipkan. Sehingga data surat masuk dan data surat 

keluar belum tercatat dengan rapih. 

2.  Tidak dapat menemukan kembali catatan surat secara cepat ketika 

dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena surat-surat masih dicatat ke dalam 

buku agenda surat.  



3.1.4 Cara mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala nomor 1 dan 2, penulis telah melakukan pencatatan surat masuk 

dan surat keluar kedalam buku register berdasarkan tanggal, bulan dan tahun serta 

jenis surat. Kemudian surat-surat tersebutkan dirapihkan kedalam ordner yang 

disusun berdasarkan tanggal, bulan dan tahun. Setelah melakukan tindakan tersebut, 

pengarsipan surat menjadi rapih dan mudah dicari. Namun, membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan tidak efisien. 

Maka, penulis mengusulkan agar penyimpanan dokumen dan berkas surat dengan 

menggunakan  format digital. 

1. Digitalisasi dokumen atau arsip adalah salah satu cara proses mengubah dokumen 

atau arsip konvensional ke dalam berbagai bentuk dan media menjadi dokumen arsip 

elektronik ataupun digital. Program digitalisasi dokumen atau arsip dilaksanakan 

sebagai upaya mempertahankan aksesibilitas sehingga dapat memberikan akses 

seluas-luasnya bagi masyarakat (Sugiarto, 2010). Sambas dan Hendri (2016) 

menggambarkan tahap alih media arsip ditampilkan pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tahap Alih Media Arsip 
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    Berdasarkan gambar diatas, terdapat literatur yang menjelaskan tentang cara 

menemukan arsip yang dibutuhkan secara cepat. Menurut Martono (1992) temu kembali 

arsip dapat dilakukan secara manual ataupun secara mekanik. Penemuan kembali secara 

manual berarti penemuan kembali yang dilakukan melalui kemampuan manusia tanpa 

menggunakan tenaga mesin. Petugas arsip langsung mencari arsip kepada himpunan berkas 

dan mengambilnya dari himpunan berkas tersebut. Kecepatan dan ketepatan penemuan 

kembali ini sangat bergantung dari ketepatan penerapan sistem penataan berkasnya serta 

penggunaan alat bantu seperti indek, kartu kendali, pola klasifikasi tunjuk silang dan lembar 

pengantar yang merupakan identitas suatu arsip atau dokumen. 

         Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diberikan usulan dari penulis yaitu dengan 

memanfaatkan komputer yang sudah ada di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia 

khususnya di bagian Human Capital untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Sebab 

selama ini pengarsipan yang ada hanya menulis menggunakan buku register biasa sehingga 

rawan hilang dan sulit dalam pencarian data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  PELAKSANAAN PKL: 

ANDI IRAWAN 14311651 

  3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 

November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018 di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, Kantor Wilayah Bandar Lampung di bawah bimbingan Ibu Wenny 

Rusliawati. 

Bagian E-Banking yang merupakan salah satu bagian untuk mensupport E-Banking 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan bertanggung jawab atas tersedianya 

stok register kartu kredit, mengarsipkan berkas register kartu kredit, mengetahui 

kekurangan dan kesalahan sehingga melakukan perbaikan dalam perusahaan.   

Berikut kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik kerja di lapangan: 

1. Register kartu kredit 

2. Pengarsipan berkas register kartu kredit 

3. Menginput data stock kartu Brizzi 

4. Meginput data bantuan sosial (bansos) 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(BRI)  dimulai tanggal penulis terlebih dahulu melakukan doa bersama pagi bersama 

karyawan yang di lakukan setiap hari, doa bersama pagi bertujuan untuk 

mendiskusikan tentang kendala dan kegiatan kerja yang dibahas bersama, Kegiatan 

yang penulis laksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)  lain : 

 

 

1. Register Kartu  Kredit 

Kegiatan ini dilakukan ketika nasabah ingin membuat kartu kredit dan wajib mengisi 

form persyaratan kartu kredit. Pada kegiataan ini penulis melakukan kegiatan melalui 



Microsoft Excel, diantaranya:  

1. Memeriksa kelengkapan pengajuan kartu kredit pada nasabah pekerja umum yang 

akan di input,diantaranya: 

a. KTP 

b. NPWP 

c. Slip Gaji Kariawan 

d. Kartu Keluarga 

2. Memeriksa kelengkapan Pengajuan kartu kredit pada nasabah yang mempunyai 

usaha persyaratan nya,diantaranya: 

a. KTP 

b. NPWP 

c. Kartu Keluarga 

d. SIUP (Surat Izin Usaha Perusaan) 

Dibawah ini merupakan salah satu contoh data nasabah register kartu kredit yang 

di register pada kartu kredit BRI. 

 

Gambar 3.4 Data Register Pengajuan Kartu Kredit Nasabah 



2. Pengarsipkan berkas register kartu kredit 

Melakukan pengarsipan data register kartu kredit yaitu dilakukan setelah data 

kartu kredit sudah di register dan disusun di ordner (map besar), data kartu 

kredit yang disusun di ordner sebelumnya disusun terlebih dahulu sesuai 

nomor urut ID setelah data kartu kredit yang sudah disusun rapih di ordner 

bedasarkan nomor urut kemudian ordner (map besar) di beri nomor urut sesuai 

dengan data kartu kredit yang sudah disusun ke dalam ordner (map besar) agar 

mudah saat mencari data kartu kredit apabila suatu saat di butuhkan. 

 

 

Gambar 3.5 Pengarsipan data Register kartu kredit 

 

3. Penginputan data stock kartu Brizzi 

Dengan di adakan penginputan data kartu brizzi  maka penulis tahu seberapa banyak 

kartu brizzi yang dibuat, dapat mengetahui juga permintaan kartu berizzi dari 

keseluruhan kantor cabang. Adapun kegunaan kartu brizzi ini adalah pembayaran Tol 

secara nontunai atau E-Toll menggunakan Brizzi. Tetapi juga kartu brizzi ini hanya 

dapat di isi saldo dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kartu 



brizi ini dapat di isi saldo menggunakan ATM BRI yang terdapat stiker bergambarkan 

atau bertuliskan BRIZZI, kartu brizzi ini juga di permudah karena  bisa diisi ulang 

dengan kartu debit bank apapun 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Menginput data stock kartu Brizzi 

 

4. Meginput data bantuan sosial (bansos) 

 Bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu 

maupun desa yang sedang tertimpah bencana. Dibagian ini penulis ditugaskan untuk 

menginput data bantuan sosial yang digalang oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

bantuan sosial tidak harus berupa uang bisa juga berupa pakaian. Kegiatan ini 

dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan ketika ada bencana, barang atau uang yang sudah 

dikumpulkan dari bansos tersebut langsung dikirim ke tempat bencana atau panti 

asuhan.  

3.2.3 Kendala yang dihadapi 

                   Kendala yang penulis hadapi selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dibagian E-Banking, yaitu penulis menemukan masalah pada saat melakukan 

pendataan data register kartu kredit yang ingin diinput, data nasabah yang belum lengkap 

pada form pegajuan kartu kredit, dan pemisahan data nasabah yang telah disetujui dan telah 

ditolak atau telah di verifikasi yang akan diinput menggunakan aplikasi Microsoft Office 

Excel. Pada saat pengarsipan data nasabah register kartu kredit dilakukan pemisahan data 

nasabah yang telah selesai dan ditolak atau telah di verifikasi untuk pengarsipan kedalam file 



yang berbeda, dan pengarsipan data nasabah harus berurutan sesuai dengan nomor id nasabah 

kartu kredit, penulis menemukan masaah pada saat pengarsipan yang dilakukan jika ada 

pendataan ulang harus mencari secara manual ke file yang telah diarsipkan, sehingga penulis 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendataan dalam penginputan 

register kartu kredit dantidaklengkapnyadata pribadi pada form pengajuan, dan pemisahan 

data nasabah yang telah selesai dan ditolak atau telah di verifikasi, karena harus 

menginputkan satu persatu data tersebut, dan pemisahan data yang telah selesai dan ditolak 

atau di verifikasi dan pada saat pengarsipan data nasabah yang harus disusun berdasarkan 

urutan nomor id, dan pengarsipan yang harus mencari kedalam file secara manual. Proses ini 

sangat membutuhkan waktu yang cukup lama bagi penulis karena harus dilakukan 

penginputan data, verifikasi dan mengurutkan nomor id dan pencarian data nasabah yang 

diarsipkan. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

         Pendataan yang masih menggunakan Microsoft Office Excel pada register kartu kredit 

yang ingin di inputkan dan tidak lengkapnya data nasabah pada form aplikasi, dan pemisahan 

data nasabah yang telah selesai dan ditolak atau telah di verifikasi, pengurutan nomor id yang 

akan diarsipkan dan pada saat pengarsipan data nasabah yang akan dilakukan pendataan 

ulang harus mencari secara manual kedalam file, penulis mengusulkan sebuah aplikasi yang 

menggunakan sistem informasi berbasis database yang bisa digunakan oleh pihak E-Banking 

tanpa harus menginputkan data satu persatu secara terkomputerisasi di Microsoft Office 

Excel. Sistem Database tersebut berisi form untuk menginputkan data register kartu kredit 

yang ingin di input dan di verifikasi kelengkapan data dan pengurutan nomor id dan pencarian 

data nasabah yang akan dilakukan pendataan ulang harus mencari secara manual kedalam 

file.  

Aplikasi berbasis database ini memiiki kemampuan mengakses informasi dengan 

mudah dan cepat. Sehingga penginputan data kartu kredit yang ingin di input dan di verifikasi 

kelengkapan datadan pengurutan nomor id dan pencarian data nasabah yang akan di data 

ulang didalam file, dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak  E-Banking, penulis 



mengusulkan aplikasi berbasis database ini sebagai media utama untuk pihak E-Banking 

dalam menginputkan register kartukredit yang ingin diinput dan di verifikasi kelengkapan 

datadan pengurutan nomor id, pencarian data nasabah yang akan dilakukan pendataan ulang 

kedalam file. Sebagai pendukung pernyataan tersebut, penulis menguraikan hasil dari 

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

Pengertian Sistem Informasi Menurut Sutabri (2012:16), Sistem Informasi adalah 

“suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolahan 

transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial menjadi 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

Pengertian Database MySQL Menurut Bunafit (2004), MySQL adalah “sebuah 

program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat 

cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Bedasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung, maka 

diambil kesimpulan yaitu: 

1.  Peranan Teknologi di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia sebagian sudah terealisasi 

dengan baik seperti absensi kehadiran karyawan, pendataan gaji karyawan, pendataan 

stock kartu Brizzi. Namun, masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual 

seperti pengarsipan berkas-berkas surat, mengagendakan surat masuk dan surat keluar, 

penginputan data register kartu kredit. 

 2. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Bank Rakyat 

Indonesia Bandar Lampung, penulis mendapatkan pengetahuan tentang disiplin kerja 

dan ilmu-ilmu dalam dunia perbankan, serta keterampilan untuk etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan lapangan kerja. 

 3.   Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia 

Bandar Lampung dapat melatih penulis untuk menjadi tenaga Praktik Kerja Lapangan 

yang berkualitas dan profesional. 

 

1.2 Saran 

 Bedasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1.  Untuk kedepannya diharapkan aplikasi penunjang pengembangan berbasis web ini dapat 

dikembangkan oleh perusahaan, untuk mempermudah kegiatan yang masih dilakukan 

secara manual sesuai dengan proses aliran kerja. Agar mempermudah pegawai dalam 

mencari dokumen seperti dokumen surat masuk dan surat keluar, dan dokumen data 

register kartu kredit. 



2.  Kepada Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung agar dapat 

memberikan fasilitas lain yang mendukung penulis dan staff seperti adanya forum 

diskusi antara penulis dan pembimbing PKL. 

3.    Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan adanya hubungan kerjasama yang 

baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor Wilayah Bank Rakyat 

Indonesia Bandar Lampung. 
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