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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
dan usulan saran untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan di perusahaan PT
JASARAHARJA PUTERA selama 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 11 Juli 2017
sampai dengan 02 September 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini ditempatkan di bagian teknik Selama
melakukan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT JASARAHARJA PUTERA
dibawah bimbingan Bapak Ichwan Lubis, S.Kom (P.A Underwriting) Berdasarkan hasil

dari pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) penulis memberikan sedikit saran pada
pihak PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA secara umum dan khusus pada bagian
Teknik ruang kerja sarana agar lebih rapi, tata letak arsip berkas lebih informatif dari
segi penggolongan arsip dan fungsinya, tata letak ATK (Alat Tulis Kantor) agar
memudahkan pada saat digunakan.
Kata Kunci : PKL, PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA , Pengarsipan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang PKL
PT Asuransi Jasaraharja Putera (JP-INSURANCE) merupakan sebuah badan
usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial di lingkungan
Departemen Keuangan. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris tanggal 27
November 1993 Nomor 81 yang dibuat oleh Machmudah Rijanto, S.H di Jakarta
serta telah mendapat persetujuan dari menteri kehakiman RI tertanggal 13 Desember
1993 Nomor C2-13619.HT.01.04.TH.93, yang sebelumnya bernama PT Aken
Raharja. Perubahan nama dari PT Aken Raharja menjadi PT Asuransi Jasaraharja
Putera dilakukan sebagai implementasi peraturan pemerintah mengenai deregulasi
permodalan perusahaan asuransi berkaitan dengan masuknya Yayasan Dana Pensiun
Jasaraharja sebagai pemegang saham perusahaan. Perusahaan ini mulai mengunakan
sistem informasi yang terkomputerisasi pada tahun 2003.
PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Bandar lampung merupakan anak
perusahaan dari PT Jasa Raharja (Persero) yang berpusat di Jakarta.Sebagai
perusahaan asuransi sosial, PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Bandar
Lampung

dalam

seluruh

kegiatan

bisnisnya

senantiasa

fokus

dan

memprioritaskan terwujudnya pelayanan prima yang memuaskan kebutuhan
masyarakat. Komitmen ini tetap dipegang teguh untuk memberikan lebih banyak
kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik lalu dikembangkan
oleh segenap manajemen perusahaan. Percepatan layanan pemberian dana
santunan, sikap proaktif dalam menyelesaikan pembayaran klaim,serta pelayanan
yang lebih dekat dengan masyarakat, terbukti mampu menurunkan tingkat
keluhan masyarakat secara signifikan dari tahun ketahun.
PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung sebagai
perusahaan yang bergerak pada bisnis asuransi memiliki perangkat teknologi
informasi yang mendukung kegiatan operasional sehari-hari untuk menunjang
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pelayanan prima terhadap masyarakat.Perangkat TI yang digunakan tersebut
bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan
efektif dan efisien.
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju berbagai persaingan
dari berbagai jenis perusahaan semakin marak sekali terjadi, tak lepas dari banyaknya
persaingan dengan bermunculannya perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan
jasa.Di zaman moderinisasi ini, jika kita amati secara seksama iklim perekonomian
yang terjadi saat ini begitu bergejolak, sehingga hal itu menyebabkan tingkat aktivitas
yang meningkat yang kemudian berakibat pada tingkat kebutuhan yang meningkat
pula, dan secara otomatis hal ini berpengaruh pada resiko terhadap kecelakaankecelakan diri yang tidak terprediksi kapan akan terjadi. Kecelakaan diri dapat terjadi
dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka kita sebagai manusia tidak dapat
menolak hal ini terjadi, akan tetapi hal itu dapat diminimalisir akibatnya dengan
menggunakan sebuah pertanggungan atau yang lazim di sebut asuransi.
Kebutuhan akan jasa asuransi kini makin dirasakan,baik perorangan maupun
duniausaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata rumah
tangga,baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau
dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Jasaraharja Putera (JPInsurance) Cabang Lampung yang beralamat di Jalan.Diponegoro No.59 B-C,Sumur
Batu, Teluk.Betung Utara, Kota Bandar Lampung, ini telah memberikan layanan
asuransi menyediakan solusi untuk kebutuhan jasa asuransi kerugian dan Surety
Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING.Di industri asuransi
Indonesia, dikenal sebagai pelopor Surety Bond – sebuah produk keuangan untuk
mendukung kelancaran proyek. Lebih dari itu, juga tersedia produk unggulan
lain,termasuk JP-ASTOR (Asuransi Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi
Kebakaran), JP-ASPRI (Asuransi Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan,
Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Rekayasa yang seluruhnya terus dikembangkan
sejalan dengan tekad Perusahaan untuk menjadi one-stopinsurance service company.
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL
Adapun Maksud dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk memenuhi syarat
akademis pada program Strata 1 jurusan Sistem Informasi dan juga agar mahasiswa
mendapatkan pengalaman Praktek Kerja Lapangan didunia kerja yang sesungguhnya.
Sedangkan tujuan Praktek Kerja Lapangan ini antara lain adalah :
1. Untuk mengetahui suatu bidang pekerjaan jasa asuransi pada perusahaan
PT Jasaraharja Putera.
2. Mengetahui

bagaimana

cara

pemanfaatan

teknologi

yang

ada

di

PT Jasaraharja putera.
3. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan yang
diperoleh selama prakik kerja lapangan.

1.3 Kegunaan PKL
Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
yang nyata baik bagimahasiswa, universitas, dan perusahaan itu sendiri. adapun
manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

Untuk Mahasiswa :
a. Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari
selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan di PT Jasarahaja Putera
cabang Bandar Lampung.
b. Meningkatkan kemampuan dalam berorganisasidan bersosialisasi dalam
lingkungan magang atau lingkungan kerja.
c. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan
dalam bekerja.
d. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman didunia kerja.
e. Merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja yang sesungguhnya.
f. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tugas
akhir.
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Untuk Universitas Teknokrat Indonesia:
a. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, agar kampus dapat menciptakan mahasiswa yang mampu bersaing di
dunia kerja nantinya.
b. Menciptakan mahasiswa yang cekatan, kreatif, dan memiliki rasa tanggung
jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.
c. Membentuk jaringan bagi mahasiswa magang yang memiliki skill untuk
bekerjasama dengan perusahaan terkait penerimaan pegawai di perusahaan
tersebut.

Untuk Perusahaan:
a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga
pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun
non akademis.
b. Agar perusahaan dapat melihat tenaga kerja dikalangan mahasiswa sehingga
apabila suatu saat perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut
mahasiswa tersebut secara langsung.
1.4 Tempat PKL
Lokasi tempat Praktek kerja lapangan di PT JasaRaharja Putera yang mana
adalah merupakan anak perusahaan dari PT Jasaraharja yang beralamat di Jalan
P. Diponegoro Nomor. 59 B-C, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung,

Lampung

35212

Telpon

(0721)

8014081.
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Gambar 1.1 Lokasi jarak perusahaan PT. Jasaraharja Putera
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Adapun pelaksanaannya dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan
2 September 2017 dari hari senin sampai dengan hari jumat, dan waktu
pelaksanaannya dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.30 dan waktu istirahat
dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00
Jadwal kegiatan setelah pelaksanaan PKL, dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1.1 Tabel Jadwal Perusahaan
Hari

Mulai jam kerja

Istirahat

Senin

07.30 – 12.00

12.00 – 13.00

Mulai
jam
kerja–selesai
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
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Perusahaan
Berdiri pada 27 November 1993, PT Asuransi Jasaraharja Putera atau JPINSURANCE dalam waktu yang relatif singkat tumbuh menjadi salah satu
perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Hal ini tak lepas dari kuatnya
kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada perseroan.Untuk itu perseroan
berkomitmen menjaga dengan jalan terus meningkatkan kualitas layanannya
sesuai kebutuhan nasabah.
Saat ini, layanan JP-INSURANCE dapat dinikmati di seluruh Indonesia melalui
27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran. JP-INSURANCE memberikan
beragam solusi untuk beragam kebutuhan, seperti asuransi kerugian dan Surety
Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING, JP-ASTOR (Asuransi
Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI (Asuransi
Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, dan
Asuransi Rekayasa. Layanan yang beragam tersebut mencerminkan tekad
perseroan untuk menjadi oone-stop insurance service company.
Kotmitmen JP-INSURANCE dalam menjaga reputasinya sebagai perusahaan
asuransi yang terpercaya tercermin dari keberhasilaanya meraih rating id a+
(single A+ : stable outlook). Melalui beragam produk dan layanan asuransi yang
berkualitas, JP-INSURANCE berhasil membukukan kinerja keuangan yang baik
dan terus meningkat. Perseroaan percaya bahwa prestasi ini juga merupakan hasil
dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap
aspek operasional, serta didukung Budaya Perusahaan yang telah meresap kuat,
yakni Jujur, Disiplin, Tanggap, Cermat, dan Santun.
Semua prestasi diatas menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat dalam diri
seluruh karyawan, Manajemen Perseroan yakin dapat mencatat prestasi yang lebih
tinggi lagi di masa-masa mendatang dan mewujudkan visi perusahaan menjadi
perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
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Gambar 2.1 Lokasi peusahaan PT Jasaraharja Putera
Sebelum melihat kegiatan usaha PT Asuransi Jasaraharja Putera, khususnya
dalam pelaksanaan pemasaran jasa asuransi, terlebih dahulu menerapkan VISI dan
MISI dan LOGO, PT Asuransi Jasaraharja Putera.

2.2 Visi dan Misi
2.2.1

Visi Perusahaan
Visi perusahaan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dimasa

mendatang

adalah

“Menjadi

perusahaan

asuransi

terkemuka

di

Indonesia” (To be foremost insurance company in Indonesia) dengan
indikator keberhasilan yang harus dicapai perusahaan adalah menempatkan
diri pada level 10 (sepuluh) sampai dengan 5 (lima) besar di deretan
perusahaan Asuransi Kerugian dari segi Gross premium income, Net
underwriting result dan profit.
2.2.2

Misi Perusahaan
Misi yang diemban oleh JP.Insurance adalah “Menyediakan produk

tepat guna dengan pelayanan prima”. (To provide appropriate products
with excellent service).
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2.3 Logo
Logo dari PT Jasaraharja Putera ini adalah :
Jasaraharja Putera merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang
Asuransi. Seperti gambar 2.3 di bawah ini:

Gambar 2.2 Logo Perusahaan PT Jasaraharja Putera
2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.4 Struktur Organisasi

1. Jabatan Kepala Cabang
Tugas pokok :
a. Memimpin penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran untuk
unit kerja yang dipimpinnya
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b. Membuat judul pelaksana kegiatan (action plan) atas rencana atau
program kerja yang disusunnya.
c. Memimpin,
merencanakan

memotivasi
dan

dan

membina

mengembangkan

pegawai

sumber

bawahannya,

daya

manusia,

mengamankan alat atau sarana fisik dan uang didalam unit yang
dipimpinnya.
d. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain didalam
perusahaan.
e. Membina hubungan baik dengan instansi atau pihak ekstern perusahaan
yang berhubungan dengan bidang kegiatan unit kerjanya.
f. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerjayang
dipimpinnya.
g. Memberikan saran-saran kepada direksi mengenai penyempurnaan
system dan prosedur kerja didalam bidangnya.
h. Mengusulkan pengembangan keahlian atau pegawai didalam unit kerja
yang dipimpinnya.
i. Memastikan terusnya laporan kegiatan seluruh unit kerja yang
dipimpinnya.
2. Kepala Seksi Operasional.
Tugas pokok :
a. Membuat data potensi pemasaran GI dan Aneka
b. Membuat proposal penawaran asuransi
c. Melakukan negoisasi dengan tertanggung/calon tertanggung Dalam hal
penutupan asuransi
d. Melakukan pemasaran langsung dan menjaga hubungan baikdengan
tertanggung
e. Membantu verifikasi kelengkapan pengajuan kllaim
f. Survey risiko penutupan GI
g. Memberikan informasi mengenai ketentuan / kebijaksanaanperusahaan
dibidang pelayanan dan kelengkapan persyaratan
h. Melakukan penagihan premi
i. Menindaklanjuti pengiriman proposal penawaran
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j. Melakukan presentasi kepada calon tertanggung
3. Kepala Seksi Underwriting
Tugas pokok :
a. Merencanakan dan mengusulkan secara kualitatif SDM, peralatan, dan
sarana fisik untuk kebutuhan unit kerja yang dipimpinnya kepada atasan
langsung.
b. Memimpin serta membina pegawai bawahannya.
c. Mengusulkan, mengembangkan keahlian atau pengetahuan pegawai
didalam unit kerja yang dipimpinnya.
d. Membina

dan

mengembangkan

sumber

daya

manusia

dan

mengamankan alat atau sarana fisik dan uang didalam unit kerja yang
dipimpinnya.
e. Membantu kelancaran kerja atasan dan melakukan kerja sama yang
baik dengan unit kerja yang lain dilingkungan kantor cabang.
f. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerja yang
dipimpinnya.
g. Menyusun laporan kegiatan seluruh unit kerja yang dipimpinnya.
h. Memberikan

saran-saran

kepada

atasan

langsung

mengenai

penyempurnaan dan upaya menanggulangi kumungkinan adanya resiko
atas system dan prosedur kerja didalam unit kerjanya.

4. Kepala Seksi Klaim
Tugas Pokok :
a. Memelihara kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kerja serta
terwujudnya pembinaan atau pengembangan SDM dan pengamanan
alat atau sarana fisik yang ada dilingkungan unit kerjanya.
b. Memimpin menyusun rencana atau program kerja dan anggaran untuk
unit kerja yang dipimpinnya.
c. Melaksanakan

penanganan

atau

pelayanan

dan

penyelesaian

pembayaran atas pengajuan klaim asuransi kerugian, asuransi aneka dan
surety bond di kantor cabang yang cepat dan tepat.
d. Mengendalikan seluruh kegiatan didalam unit kerja yang dipimpinnya.
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e. Memberikan

saran-saran

kepada

atasan

langsung

mengenai

penyempurnaan dan prosedur kerja dibidangnya.
f. Mengusulkan pengembangan keahlian dan pengetahuan pegawai
didalam unit kerja yang dipimpinnya.
g. Memastikan

terus

laporan

kegiatan

seluruh

unit

kerja

yang

dipimpinnya.
5. Kepala Seksi Keuangan.
Tugas Pokok :
a. Memastikan kelancaran pelaksanaan serta pengamatan SDM didalam
lingkungannya.
b. Memelihara kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang di unit
cabang.
c. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang baik melalui kas
atau bank kedalam buku pembantu pengendalian kas dan bank.
d. Membuat daftar pemakaian cek dan giro serta mengentri data-data
harian kas atau bank.
6. Kepala Seksi Kepegawaian dan Umum
Tugas Pokok :
a. Membuat absensi
b. Membuat daftar merit pegawai
c. Membuat laporan kepegawaian dan umum
d. Membuat daftar gaji dan lainnya
e. Membuat daftar stok umum
f. Pengarsipan surat
g. Membuat tanda terima materiil
h. Membuat permintaan materiil
i. Melakukan pembinaan ke siswa PKL / MAGANG
j. Membantu bidang lain bila diperlukan
k. Melakukan pembayaran pajak
l. Membayar keperluan listrik,air dan telepon
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3

Kegiatan Umum Perusahaan

Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di
PT Asuransi Jasaraharja Putera adalah sebagai berikut :
1.

Pelayanan

Saat ini, layanan JP-INSURANCE dapat dinikmati di seluruh Indonesia melalui
27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran. JP-INSURANCE memberikan
beragam solusi untuk beragam kebutuhan, seperti asuransi kerugian dan Surety
Bond (Suretyship) yang dikemas sebagai JP-BONDING, JP-ASTOR (Asuransi
Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI (Asuransi
Kecelakaan Pribadi), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, dan
Asuransi Rekayasa. Layanan yang beragam tersebut mencerminkan tekad
perseroan untuk menjadi one-stop insurance service company.
2.

Briefing

Makna dari Briefing adalah para karyawan bisa saling bertukar pikiran tentang
tugas yang dikerjakan mereka, selain itu juga dalam kegiatan briefing ini para
karyawan bisa melakukan evaluasi terhadap tugas yang mereka kerjakan dihari
sebelumnya atau jika ada masalah didalam melaksanakan tugas mereka bisa
membicarakannya disaat briefing. Kegiatan Briefing diterapkan di PT Asuransi
Jasaraharja Putera pada pagi hari setiap hari selasa sampai kamis untuk
meningkatan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bertanggung
jawab pegawai dalam melaksanakan tugas.Briefing juga mampu menjaga
komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, juga bisa lebih
mempererat tali silaturahmi antar pegawai.
3.

Senam

Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan
pertumbuhan dan perkembangan manusia.Gerakan-gerakan senam sangat 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 PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk dapat menjamin
kesehatan pada pegawai di perusahaan. Pegawai atau karyawan yang terbiasa
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dengan berolahraga (senam) dapat memberikan ide-ide inovatif yang mampu
memberikan kinerja secara efektif dan efisien. Pada akhirnya akan memberikan
dampak positif. Manfaat lain yang didapat dengan diadakannya senam adalah
mengobarkan semangat kompetisi dan pemikiran strategis.
4.

Kerja Bakti

Kerja bakti merupakan salah satu usaha untuk membersihkan kantor, menjaga
lingkungan, kebersihan, kerapian, keindahan yang diadakan di PT Asuransi
Jasaraharja Putera untuk meningkatkan kebersamaan sesama pegawai dalam
meningkatkan kerukunan dan kekompakan di dalam lingkungan kerja PT
Asuransi Jasaraharja Putera. Kerja bakti dilaksanakan setelah kegiatan senam
berlangsung yang diikuti oleh seluruh karyawan ataupun pegawai. Di dalam kerja
bakti sendiri terdapat beberapa manfaat yang didapatkan seperti sarana
kebersamaan antar pegawai lingkungan PT Asuransi Jasaraharja Putera guna
membantu tercapainya kenyamanan kantor dengan melakukan pembangunan atau
kebersihan yang bermanfaat bagi lingkungan kantor yang bersangkutan.
5.

Rapat

Merupakan kegiatan umum yang dilakukan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk
mengevaluasi kinerja pegawai dan mensosialisasikan program kerja di bulan
berikutnya. Rapat ini merupakan proses manajerial dalam rangka melihat 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.
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BAB III
PLAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL:
M KEVIN ARIGI, NPM 14311437

3.1.1

Bidang Kerja
Selama

melakukan

kegiatan

PKL

(Praktik

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Kerja

Lapangan)

di

penulis ditugaskan dibagian

Teknikdibawah bimbinganBapak Ichwan Lubis, S.Kom (P.A Underwriting).
Bagian Teknik merupakan Bagian yang bertanggung jawab atas tersedianya stok
polis,

mengindentifikasi kebutuhan kunsumen, menginputkan data nasabah yang

mengajukan asuransi, mengarsipkan berkas polis atau klaim, mengetahui kekurangan
dan kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam perusahaan. Berikut
kegiatan yang dilakukan penulis selama praktik kerja di lapangan :
1. Memilah Polis Asuransi
2. Melakukan Pencatatan Stok Polis
3. Melakukan Pencatatan Stok Materai
4. Menginput Data Penghasilan AKDP Samsat
5. Mencetak kartu asuransi kecelakaan diri ( AKD )
6. Membantu Bagian Kasir dalam menginput dan mencetak kwitansi polis
7. Membantu Bagian Klaim survey ketempat kejadian kecelakaan
3.1.2

Pelaksanaan Kerja

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di PT. Asuransi Jasaraharja
Putera dimulai tanggal penulis terlebih dahulu melakukan Brifing pagi bersama
karyawan yang di lakukan setiap hari, brifing pagi bertujuan untuk mendiskusikan
tentang kendala dan kegiatan kerja yang dibahas bersama , Kegiatan yang penulis
laksanakan pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera antara lain :
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1. Memilah Polis Asuransi
Kegiatan memilah polis asuransi dilakukan oleh penulis setelah polis sudah
dicetak. Dalam kegiatan ini penulis memilah mana saja polis yang akan
diarsipkan, karena polis dibagi 3 bagian diberikan kebagian keuangan dan
mana yang akan diberikan kepada nasabah, dan diserahkan ke bagian teknik
dimana polis tersebut akan diarsipkan.

Gambar 3.1 Memilah Polis.

2. Melakukan Pencatatan Stok Stok Polis
Dengan diadakannya pencatatan stock polis maka akan diketahui apakah
catatan dalam pembukuan stock persediaan benar atau tidak. Jika ternyata ada
selisih antara stock polis dengan catatan pada pembukuan, kemungkinan ada
transaksi yang belum tercatat, atau bahkan ada kecurangan yang berkaitan
dengan persediaan. Pencatatan stok polis pada PT Asuransi Jasaraharja Putera
dilakukan setiap akhir bulan.
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Gambar 3.2 Pencatatan Stok Polis.

3. Melakukan Pencatatan Stok Materai
Selain pencatatan polis, penulis diperintahkan juga untuk mencatat stock
materai.Pencatatan dilakukan setiap setelah pemakaian materai.

Gambar 3.3 Stok materai.

4. Menginput Data Penghasilan AKDP Samsat
Penulis diperintahkan oleh pembimbing PKL untuk menginput data
penghasilan AKDP dari samsat.
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Gambar 3.4 Penginputan penghasilan AKDP Samsat

5. Mencetak kartu asuransi kecelakaan diri ( AKD )
Kartu asuransi kecelakaan diri ( AKD ) merupakan kartu id card yang dibuat oleh
PT Asuransi Jasaraharja putera, kartu ini diberikan kepada para nasabah asuransi
sebagai bukti bahwa pemegangnya merupakan pemilik akun asuransi dari
PT Asuransi Jasaraharja putera. Kartu asuransi ini akan membuat identifikasi
nasabah lebih mudah dan dapat digabungkan dengan fungsi kartu lainnya.
Selanjutnya kartu tersebut dapat di pergunakan apabila pemegang kartu tersebut
mengalami kecelakaan maka akan mendapatkan santunan dari PT Asuransi
Jasaraharja Putera.

Gambar 3.5 Hasil cetak id asuransi kecelakaan pribadi
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6. Membantu Bagian Kasir dalam menginput dan mencetak kwitansi polis
Fungsi dari menginput dan mencetak kwitansi mpolis

sebagai penyedia

informasi polis, Serta perubahan posisi polis sebuah perusahaan yang berguna
untuk sejumlah besar penggunanya dalam proses pengambilan pembuatan
keputusan terkait perusahaan. Penginputan dan pencetakan dilakukan
menggunakan komputer dan dilakukan pertanggal atapun setiap harinnya dan
di ketahui oleh seksi keuangan dan kepala cabang.

Gambar 3.6 Hasil cetak kwitansi polis

7. Membantu Bagian Klaim survey ketempat kejadian kecelakaan
Sebelum di buatkan berkas klaim terlebih dahulu di lakukan survey pada
kendaraan yang mengalami kecelakaan. Survey di lakukan untuk mengetahui
kronologi kecelakaan yang terjadi,

dan untuk mengambil sampel foto

kendaraan yang mengalami kecelakaan. Sampel tersebut akan di masukan
kedalam berkas klaim sebagai bukti telah terjadi kecelakaan.
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3.1.3

Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) adalah sebagai berikut :
Pada PT Asuransi Jasaraharja Putera ialah untuk bagian pengarsipan data
yang masih bersifat konvensional sehingga pada saat dokumen dibutuhkan
bagian pengarsipan harus mencari data tersebut dengan cara memindai dari
sekumpulan polis yang telah masuk, bila mana polis yang dibutuhkan pada
bulan yang lalu maka bagian entri polis akan mencari data tersebut di bagian
gudang dan sering kali data tersebut hilang atau sudah dipinjam namun tidak
dikembaliakan lagi, karna setiap bulan bagian entri polis akan kmemindahkan
arsip kebagian gudang.

Gambar 3.3 Susunan Arsip Pada PT Jasaraharja Putera

3.1.4

Cara mengatasi kendala

Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut :
1. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis memberikan usulan
yaitu memberikan tata ruang baru dengan pemanfaatan almari yang
kurang digunakan ataupun kosong dengan :
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a. Memberikan sistem penyimpanan arsip menurut nomor kode berarti
document yang masuk pada arsip perusahaan akan disimpan dan di
urutkan sesuai nomor yang tertera pada document serta pemberian
label pada almari sesuai kode document
b. Pada bagian label kan akan diberikan keterangan kode area document
sesuai dengan polis wilayah provinsi lampung antara lain:

1. Kode document Bandar lampung (199)
2. Kode document Natar (281)
3. Kode document Bandar jaya (109)
4. Kode document Metro (301)
5. Kode document Kotabumi(121)
Sebagian pada cabang PT Bess Finance telah memiliki ruang arsip
tersendiri antara lain cabang Wayhalim,Bumi Kedaton,Baradatu
serta Bukit kemuning.

Gambar 3.16 Bentuk Sketsa Label
c. Pada bagian almari akan diberikan nomor kode penyimpan serta daftar
urut pada almari yang kemudian di sesuai dengan kode kontrak
document yang tersusun secara urut sewaktu dokumen yang akan
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dilakukan dikelola penyimpan

dapat mudah sesuai dengan nomor

kode penyimpan yang telah tertera sehingga berkas yang nantinya
dilakukan pencarian akan mudah serta dapat memberikan ruang lapang
bagi berkas atau document baru yang masuk (tata dapat disesuaikan
dengan kode kontrak lain).
d. Almari penyimpan memliki sub rak yang masing sub dapat setidaknya
menampung 50 dokumen masuk

Gambar 3.17Bentuk Pemasangan Label Kode Beserta Label

Gambar 3.18Bentuk Implementasi Ruang
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Dari pemasalahan yang dihadapi, Penulis mengusulkan penyimpanan arsip
secara elektonik dengan cara men-scan polis. Penyimpanan data terkoneksi dengan
database karena penyimpanan arsip secara elektronik memiliki banyak kemudahan.
Adapun langkah – langkah men-scan :
1. Pastikan komputer (laptop) dan scanner dalam kondisi nyala dan terhubung.
Gambar 3.8 Tampilan Komputer Dan Scanner Yang Saling Terhubung

2. Dikomputer (laptop) sudah ter- install software scanner

Gambar 3.9 Tahap Memulai Software Scanner
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3. Persiapkan dokumen yang akan di scan.

Gambar 3.10 Polis Asuransi

4. Buka penutup scanner.

Gambar 3.11 Scanner

5. Letakkan dokumen pada scanner dan tutup kembali.
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Gambar 3.12 Scanner Dan Polis Asuransi

6. Buka software scan lalu pilih star scan.

Gambar 3.13 Tahap Menampilkan Form Scanner

7. Pilih Dokumen type (PDF, PNG, JPG), warna file output (color, grayscale
atau black and white), Resolusi file output (300dpi, 600dpi), brightness
contrast (-100, 100).
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Gambar 3.14 Tampilan Form Scanner

8. Lalu pilih Scan tunggu beberapa saat maka proses scan selesai.

Gambar 3.15 Tampilan proses Scan

9. Kemudian pilih import all new items now klik import.

Gambar 3.16 Tahap Import File Scan
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10. Setelah itu folder akan tersimpan secara otomatis berdasarkan tahun, bulan,
dan tanggal.

Gambar 3.17 Tampilan Folder Penyimpanan
11. Selesai

Gambar 3.18 Hasil Scan Polis Asuransi Jasaraharja Putera
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12. Berikut beberapa kemudahan kearsipan elektronik antara lain (sugiarto,
2005) :
1. Fasilitas pencarian dokumen
2. Pencatatan lokasi fisik dokumen
3. Keamanan data
4. Retensi otomatis
5. Laporan kondisi arsip
6. Bisa terhubung dengan jaringan komputer
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Asuransi Jasaraharja
Putera, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Berdasarkan
analisis yang dilakukan di PT. Asuransi Jasaraharja Putera dapat diambil kesimpulan
yaitu :
1. Praktik Kerja Lapangan ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang
dunia kerja sesungguh nya khusnya dibidang Polis asuransi.
2. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasaraharja Putera penulis
dapat mengetahui Polis asuransi.
3. Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan di PT Jasaraharja Putera penulis
dapat mengetahui pentingnya menjaga kerapihan dan kebersihan pada ruang
kerja agar nyaman, dan mudah dalam mencari dokumen-dokumen yang
dibutuhkan.
4. Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan di PT Jasaraharja Putera penulis
dapat mengetahui pentingnya memperhatikan jumlah karyawan dengan
jumlah peralatan elektronik yang dibutuhkan haruslah sesuai agar pekerjaan
lebih cepat selesai.

1.2 Saran
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang
dapat diberikan kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera adalah :
1.

Praktik kerja lapangan ini diharapkan terjadi hubungan kerjasama yang baik
antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan PT Jasaraharja Putera

2.

Dalam proses penyimpanan arsip bisa dibuatkan arsip elektronik untuk
mempermudah dalam proses pencarian arsip.

37

3.

Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melaksanakan pkl di
PT Jasaraharja Putera harus mengetahui tata cara pengarsipan yang baik
agar pencarian dokumen menjadi lebih mudah.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 : Tempat Pkl PT JASARAHARJA PUTERA

Gambar 1. Depan Perusahaan

Gambar 2.Ruang Depan Perusahaan
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Gambar 3.Ruang Kerja Perusahaan

Gambar 4. Karyawan Perusahaan
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Lampiran2 : Form penilaian M Kevin Arigi (14311437)
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Lampiran 3 : Form Catatan Harian M Kevin Arigi (14311437)
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Lampiran 4 : Form Penilaian Zurfah Muzrifah (14311311)
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Lampiran 5 : Form Catatan Harian Zurfah Muzrifah (14311437)
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Lampiran 6 : Absensi Harian PKL
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