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RINGKASAN PELAKSANAAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan 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 
perusahaan Perum Jamkrindo Cabang Bandar lampung selama 2 bulan yaitu pada 01 
April – 31 Mei 2019. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi yaitu  Divisi 
Bisnis Penjaminan, Divisi Operasional dan Divisi Klaim & Subrogasi . Dimana 
masing-masing memiliki beberapa kerjaan rutin. 

Kesimpulan yang didapat dari pelaksanaan PKL adalah dapat memperluas dan 
menambah wawasan bagi penulis tentang perusahaan penjaminan seperti dalam 
proses penjaminan dan  proses Klaim dan Subrogasi. Ilmu yang telah didapatkan 
penulis dapat dipraktekkan secara langsung seperti menggunakan aplikasi 
perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, membuat surat keluar, arsip 
surat keluar dan surat masuk selain itu kegiatan PKL ini dapat mendidik penulis 
untuk bersikap disiplin, baik waktu maupun bekerja secara jujur dan penuh tanggung 
jawab pada tugas yang diberikan. Kegiatan utama pada bagian Bisnis Penjaminan 
yaitu melakukan pembuatan Sertifikat Penjaminan, pada bagian Operasional yaitu 
melakukan pengarsipan surat keluar dan memorandum, dan pada bagian Klaim & 
Subrogasi yaitu melakukan ceklist berkas menggunakan lembar formulir CEKLIS 
DOKUMEN KLAIM KUR. 

 
 
Kata Kunci : PKL, Jamkrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, dengan 

memiliki beberapa fakultas, salah satu nya Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK) yang sangat mendukung mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi 

kemajuan zaman, Universitas Teknokrat Indonesia menilai bahwa perlu diadakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan 

Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL 

adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi 

mitra program PKL. (UTI, 2019) 

Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua 

mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program S1, selain itu 

kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri untuk bisa 

mengimplementasikan materi dan teori yang di dapatkan pada saat proses belajar dan 

juga agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan bisa menjadi 

tenaga kerja profesional yang handal dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan 

praktik kerja lapangan bagi mahasiswa dapat meningkatkan rasa disiplin dan 

tanggung jawab serta untuk melatih mahasiswa untuk dapat berfikir kritis dalam 

menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaan. 

Dengan demikian PKL merupakan suatu kegiatan 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. 

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) merupakan 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha 



pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Penulis 

melakukan PKL di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ini untuk 

mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri menambah 

pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya dan mengetahui 

proses bisnis seperti apa yang sedang berjalan di instansi atau perusahaan. 

Alasan penulis melaksanakan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia karena 

penulis berpendapat bahwa dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan 

ini penulis akan mendapatkan pengetahuan tentang proses penjaminan pada 

perusahaan tersebut. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Tujuan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke 

bidang yang sesungguhnya dengan mengetahui proses penjaminan yang 

berjalan di Perum Jamkrindo 

2. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki, baik di dalam 

maupun di luar pendidikan formal. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab oleh tiap-tiap Mahasiswa/i. 

 

1.3 Kegunaan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk : 

1. Mahasiswa/i 

Program Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa/i calon 

lulusan agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja nantinya dan dapat 

memberikan gambaran nyata dengan membandingkan penerapan langsung 

ke lapangan. Progam PKL ini dapat memberikan kesiapan secara dini 

kepada para Mahasiswa/i untuk menghadapi dunia kerja pada nantinya. 

Dengan Program PKL ini Mahasiswa dapat mengembangkan dan 

mengoperasikan semua ilmu yang telah di dapat selama di perkuliahan. 



2. Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerjasama yang 

baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap Perusahaan 

yang bersangkutan. 

3. Perusahaan 

Dengan ada nya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja yang 

ada dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang ada di 

setiap perusahaan yang terkait. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan PKL 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum Jamkrindo Kantor Cabang 

Bandar Lampung yang berlokasikan di Jalan Teuku Umar Nomor 10 E-F Kedaton 

Bandar Lampung 35141. Adapun bentuk gedung Perum Jamkrindo Cabang Bandar 

Lampung pada Gambar 1.1  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gedung Perum Jamkrindo Bandar Lampung 
 



Perjalanan dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju Perum Jamkrindo dengan 

jarak tempuh sekitar 5 menit dengan lalu lintas normal, dan 9 - 10 menit dengan lalu 

lintas yang padat yang ditempuh menggunakan sepeda motor. 

Gambar 1.2 Denah Lokasi Perum Jamkrindo Kantor Cabang Bandar Lampung 
Sumber : Google Maps(2019) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester genap tahun 

2018/2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 01 April 2019 

sampai dengan 31 Mei 2019. Selama melaksanakan PKL penulis tetap melangsukan 

perkuliahan. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap hari Senin sampai 

dengan Jumat dengan di mulai pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB. 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Perum Jamkrindo 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 07.30 - 17.00 12.00 - 13.00 

Selasa 07.30 - 17.00 12.00 - 13.00 

Rabu 07.30 - 17.00 12.00 - 13.00 

Kamis 07.30 - 17.00 12.00 - 13.00 

Jumat 07.30 - 17.00 12.00 - 13.30 

Sabtu LIBUR 

Minggu LIBUR 



BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 
 

2.1 Sejarah Perusahaan  
Berdasarkan dari website resmi Jamkrindo, yaitu www.jamkrindo.co.id sejarah 

berdirinya Perum Jamkrindo berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang 

masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN 

dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada 

tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum 

Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 

27 tanggal 31 Mei 1985. 

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi 

dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan 

Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak 

hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus 

merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana 

Pengembangan Usaha (SPU). 

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 

19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali 

diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia 

(Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan 

bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada 

UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit 

UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 

tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan 

Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 

16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan 

http://www.jamkrindo.co.id/


Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib 

memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK 

tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-

77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo 

sebagai perusahaan Penjaminan Kredit. Berikut sejarah Perum Jamkrindo pada 

Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sejarah Perusahaan Perum Jamkrindo 

Sumber : www.jamkrindo.co.id (2019) 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Adapun visi dan  misi perusahaan sebagai berikut : 

2.2.1 Visi Perusahaan 
Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan 

Perekonomian Nasional. 

2.2.2 Misi Perusahaan 
Dan untuk mencapai cita-cita ideal perusahaan sebagaimana tersebut di atas, 

maka visi perusahaan dijabarkan dalam misi-misi yang merupakan TRIDHARMA 

JAMKRINDO sebagai berikut: 

http://www.jamkrindo.co.id/


1. Dharma Pertama 

Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan 

Koperasi. 

2. Dharma Kedua 

Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas. 

3. Dharma Ketiga 

Memberikan manfaat bagi stakeholders sesuai prinsip bisnis yang sehat. 

2.2.3 Budaya Perusahaan 
Budaya Perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai 

budaya yang dianut perusahaan, yaitu budaya TRUST, sebagai berikut: 

1. TERPERCAYA : bekerja jujur dengan Integritas tinggi 

2. RESPONSIF : selalu tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan 

segenap Stakeholder 

3. UNGGUL : selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai 

tambah bagi perushaan 

4. SEHAT : selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tatakelola 

perusahaan yang sehat 

5. TERKEMUKA : selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan 

kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan. 

2.2.4 Kredo Perusahaan 
Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir sebagai berikut: 

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan. 

2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis 

3. Unggul dan profesional dalam pelayanan 

4. Sehat dalam tata kelola perusahaan 

5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan 

2.2.5 Motto Perusahaan 
" Solusi UMKMK menuju sukses "  

2.2.6 Tagline 
" Mitra terpercaya dalam penjaminan "  (Your TRUSTed Guarantee Partner) " 



2.2.7 Prestasi Perum Jamkrindo Cabang Bandar Lampung 
Berikut prestasi yang didapat oleh Perum Jamkrindo Cabang Bandar 

Lampung : 

1. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia memberikan Penghargaan 

terhadap Perusahaan Umum Jaminan Kerdit Indonesia atas dukungan dan 

partisipasinya mesukseskan peringatan Koferensi Asia Afrika ke-60 dan 

New Asian African Stategic Partnership ke-10. 

2. Pada tahun 2017, Dewan Pengawas & Direksi Perum Jamkrindo 

memberikan Piagam Penghargaan Kepada Cabang Bandar Lampung atas 

Pencapaian Growth Tertinggi Subrogasi Tahun 2016. 

3. Pada tahun 2017, Kantor Cabang Bandar Lampung meraih Peringkta II 

Konstribusi Volume Penjaminan se – Kantor Wilayah II Palembang . 

4. Pada tahun 2015, Majalah Investor memberikan penghargaan kepada 

Perum Jamkrindo sebagai BUMN Terbaik Bidang Sektor Pembiayaan 

dan Keuangan Lainnya. 

5. Pada tahun 2015, Orientas Jasa Keuangan memberikan penghargaan 

kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia sebagai Peringkat 2 Kategori 

BUMN Keuangan – Non Listed atas Kegiatan Penghargaan Laporan 

Tahunan 2014 (Annual Report Award 2014).  

6. Pada tahun 2011 sampai tahun 2015, Perum Jamkrindo meraih 

penghargaan dari Infobank sebagai BUMN Kategori Industri Keuangan 

Sangat Bagus atas kinerja keuangan selama 5 tahun berturut. 

 

2.3 Logo Jamkrindo 

 

Gambar 2.2 Logo Perum Jamkrindo 
 Sumber : www.jamkrindo.co.id (2019) 

http://www.jamkrindo.co.id/


2.4 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Perum Jamkrindo dapat dilihat dari adanya garis wewenang 

langsung dari atasan sampai bawahan. Hubungan antara atasan dan bawahan 

bertanggung jawab kepada atasan. Adapun bentuk struktur organisasi Perum 

Jamkrindo Cabang Bandar Lampung pada Gambar 2.3 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perum Jamkrindo 

Sumber : www.jamkrindo.co.id (2019) 

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab  
Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi 

Perum Jamkrindo Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Cabang 

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah sebagai berikut : 

1) Merencanakan, mengelola serta mengendalikan segala aktifitas kantor  cabang 

sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.  

2) Memaksimalkan tingkat pelayanan dan laba usaha  

3) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah dan 

kerjasama dengan relasi. 

 

Kepala Cabang 
Bandar Lampung 

 Kepala Bagian 
Operasional 

Kepala Bagian  
Bisnis 

Kepala Bagian 

Klaim & Subrogasi 

Staf Penjaminan 

 

  

Staf Operasional  Staf Klaim & 
Subrogasi 
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b. Kepala Bagian Bisnis Penjaminan 

Bagian Bisnis Penjaminan melakukan kegiatan penjaminan kredit yang 

disalurkan oleh perbankan (penjaminan bank), baik bank konvensidanonal maupun 

bank syariah dan lembaga non bank (penjaminan non bank) yang diproses secara case 

by case maupun conditional automatic cover. Adapun tugas dari Kepala Bagian 

Bisnis Penjaminan adalah : 

1) Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Bagian 

Bisnis Penjaminan 

2) Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas di Bagian Bisnis Penjaminan 

3) Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan 

4) Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Kepala Bagian Operasional 

Bertanggungjawab atas semua operasional pada perum jaminan kredit Indonesia 

baik transaksi maupun kegiatan lain yang berkenaan dengan kerjasama dengan relasi 

dari lembaga keuangan bank dan non bank. 

d. Kepala Bagian Klaim & Subrogasi 

Bagian Klaim dan Subrogasi melaksanakan koordinasi dalam pemrosesan dan 

pengendalian klaim dan melakukan monitoring penarikan piutang subrogasi. Tugas 

dan tanggung jawab Kepala Bagian Klaim & Subrogasi adalah sebagai berikut: 

1) Meminta kelengkapan dokumen klaim kepada tertanggung.  

2) Melakukan survei langsung atas klaim yang telah diberikan oleh tertanggung. 

3) Bertanggung jawab atas penjelasan kepada tertanggung atas klaim yang 

diajukan secara tepat, jelas dan benar.  

4) Membuat evaluasi klaim yang terjadi setiap bulan pada kantor pusat.  

5) Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan penanganan klaim 

 

 



e. Staf Bisnis Penjaminan 

Staf Bisnis Penjaminan adalah Staf yang berada langsung dibawah kepala bagian 

Bisnis Penjaminan, adapun tugasnya adalah sebagai berikut : 

1) Account Officer (AO) Bank Pembangunan Daerah, Bank Pelaksana, serta non 

Bank baik KUR maupun non KUR.  

2) Analisis kredit/pembiayaan.  

3) Menerbitkan sertifikat penjaminan (SP) kredit/pembiayaan KUR atau non 

KUR, multiguna dan lain sebagainya. 

f. Staf Operasional 

Staf Operasional memiliki tugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa, 

memeriksa inventaris dan aktiva tetap kantor pusat jika terdapat kerusakan, membuat 

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinas bagi pegawai maupun direksi 

yang melakukan perjalanan dinas keluar kota, mempersiapkan konsumsi jika terdapat 

rapat dan acara penting yang membutuhkan makanan ringan maupun makanan berat. 

g. Staf Klaim & Subrogasi 

1) Bertanggung jawab atas pemeriksanaan kelengkapan dokumen klaim sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

2)  Memproses pengajuan klaim ke dalam sistem aplikasi.  

3) Melakukan pengarsipan setiap dokumen klaim secara lengkap.  

4) Membuat analisa perhitungan ganti rugi terhadap tertanggung.  

5) Membuat surat permintaan pembayaran klaim pada bagian keuangan   

2.6 Kegiatan Umum Perusahaan 
Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia selanjutnya disebut 

Perum Jamkrindo, merupakan BUMN yang didirikan dengan PP Nomor 41 Tahun 

2008 untuk mengantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Sarana 

Pengembangan Usaha (PP Nomor 95 Tahun 2000). 

Kegiatan usaha utama Perum Jamkrindo melakukan penjaminan kredit baik 

bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan bank atau badan Usaha Mikro, Usaha 

Kecil dan Menengah serta Koperasi; (sesuai PP Nomor 41 Tahun 2008 Bagian Ketiga 

tentang “Kegiatan & Pengembangan Usaha” Pasal 8 ayat a). 



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL 

TRI HARTINI, 16311003 

3.1.1 Bidang Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum Jamkrindo Cabang 

Bandar Lampung, penulis ditempatkan dibagian Bisnis Penjaminan. Pekerjaan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mencetak Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Multiguna 

(MTG), Kontra Bank Garansi (KBG). 

2. Membuat surat keluar Sertifikat Penjaminan KUR, MTG dan KBG. 

3. Mengarsipkan berkas penjaminan KBG. 

4. Membuat Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3).  

3.1.2 Pelaksanaan Pekerjaan 
Selama melakukan kegiatan PKL di Perum Jamkrindo, penulis di tempatkan 

dibagian Bisnis Penjaminan yaitu melaksanakan kegiatan : 

1. Mencetak Setifikat Penjaminan 

Sertifikat Penjaminan merupakan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang 

diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan 

tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan usaha Terjamin, yang proses penjaminannya dilakukan 

secara kasus per kasus. 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian Bisnis Penjaminan, penulis 

diminta untuk mencetak sertifikat penjaminan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), Multiguna (MTG), Kontra Bank Garansi (KBG). Berikut ini 

merupakan pengertian dari serfikat KUR, Multiguna dan KBG :  



1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja 

dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan 

layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan 

sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin 

oleh perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat 

membantu pengembangan usaha produktif. 

2) Multiguna (MTG) adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang 

diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan 

(pegawai tetap suatu perusahaan/instansi pemerintah) baik yang 

penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga 

lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji 

Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara 

kolektif. 

3) Kontra Bank Garansi (KBG) adalah pemberian jaminan dalam bentuk 

kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh 

Penerima Jaminan kepada Terjamin. 

 

Dibawah bimbingan staf bagian Bisnis Penjaminan,penulis membantu 

dalam proses pencetakan sertifikat penjaminan. Berikut cara pencetakan 

sertifikat penjaminan :  

1. Penulis terlebih dahulu masuk pada halaman situs Jamkrindo. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Halaman Utama Situs Jamkrindo 

Sumber : www.jamkrindo.co.id (2019) 
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2. Kemudian melakukan Login pada situs Jamkrindo yang sudah 

disediakan dengan memasukkan username dan password. 

 
Gambar 3.2 Form Login Situs Jamkrindo 

3. Lalu memilih jenis sertifikat yang akan dicetak seperti MTG, KUR 

atau KGB. 

4. Setelah itu, Sertifikat dicetak beserta dengan Lampirannya.  

Pada gambar 3.3 merupakan contoh Sertifikat Penjaminan KBG 

(Kontra Bank Garansi). 

 

 
 

Gambar 3.3 Sertifikat Penjaminan KBG (Kontra Bank Garansi) 

Sedangkan pada gambar 3.4 merupakan contoh Sertifikat Penjaminan 

KUR (Kredit Usaha Rakyat). 



 

Gambar 3.4 Sertifikat Penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) 

Tujuan melakukan pencetakan Sertifikat Penjaminan adalah sebagai bukti 

dalam penjaminan yang akan diberikan kepada penjamin. 

2. Membuat surat keluar Sertifikat Penjaminan 

Surat keluar merupakan bukti keluar Sertifikat Penjaminan dari Penjamin 

dan dikirimkan ke Bank yang akan diberikan ke Terjamin. 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian Bisnis Penjaminan, penulis 

diminta untuk membuat surat keluar sertifikat penjaminan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), Multiguna (MTG), Kontra Bank Garansi (KBG). Adapun 

proses pembuatannya sebagai berikut : 

1) Setelah Sertifikat Penjaminan dicetak, lalu membuatkan surat keluar 

menggunakan aplikasi Microsoft Word yang telah disediakan format 

penulisannya. 

2) Kemudian menuliskan data ke dalam Microsoft Word sesuai dengan 

data yang tertera di Sertifikat Penjaminan. Data yang dituliskan yaitu 

Nomor Surat, Tanggal, Keterangan, dan Alamat bank yang dituju. 

3) Setelah semua data terisi lengkap, data tersebut dicetak menjadi dua 

(2) lembar. Kemudian surat keluar ditandatangani oleh Kepala Bagian 



Bisnis Penjaminan. Lembar pertama dilampirkan bersama Sertifikat 

Penjaminan dan lembar kedua diarsipkan pada bagian Operasional.  

4) Sebelum dikirim, surat keluar di Foto Copy sebanyak satu (1) lembar 

untuk dilampirkan dibagian luar amplop dan diberi stempel 

Jamkrindo,  

5) Kemudian berkas tersebut diberikan kepada satpam untuk dikirim. 

Pada gambar 3.5 merupakan contoh Surat Keluar. 

 

Gambar 3.5 Surat Keluar 

Tujuan pembuatan surat keluar adalah agar dapat mengetahui Sertifikat 

Penjaminan yang sudah dikeluarkan oleh Jamkrindo kepada pihak 

terjamin. 

3. Mengarsipkan berkas penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) 

Setelah pencetakan Sertifikat Penjaminan KBG dan kelengkapan berkas 

sudah lengkap, maka semua berkas Foto Copy yang sudah ada diarsipkan. 

Penulis diminta untuk mengarsipkan berkas yang ada dalam map dan 

mengarsipkan kedalam lemari berdasarkan nama perusahaan. Pada gambar 

3.6 merupakan contoh berkas Kontra Bank Garansi (KBG). 



 
Gambar 3.6 Berkas Kontra Bank Garansi (KBG) 

 

Tujuan pengarsipan berkas KBG adalah supaya dapat mengetahui 

kelengkapan yang ada dalam sebuah perusahaan dan data tersebut akan 

dibutuhkan di kemudian hari. 

 

4. Membuat Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) 

Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) adalah surat yang menyatakan 

kesediaan Penjamin untuk menjamin KUR yang telah diberikan atau akan 

diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin. 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian Bisnis Penjaminan, penulis 

diminta untuk membuat Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3). 

Adapun mekanisme membuat SP3 sebagai berikut :  

a) Agen menyerahkan company profile ke staf penjaminan.  

b) Setelah mendapatkan persetujuan, staf penjaminan membuat SP3 

dimana data didapat dari agen resmi maupun agen tidak resmi. 

c) Setelah itu staf meminta tanda tangan kepada kepala bagian dan kepala 

cabang untuk dilakukannya persetujuan. Kemudian rangkap pertama 



akan diarsipkan pada bantex SP3 menurut nomor dan rangkap keduan 

diberikan kepada agen. Pada gambar 3.7 merupakan contoh Surat 

Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3).  

 

Gambar 3.7 Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) 

Tujuan pencetakan SP3 adalah sebagai persetujuan dalam penjaminan 

antara pihak terjamin dan juga Jamkrindo. 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di Perum Jamkrindodi 

Cabang Bandar Lampung pada bagian Penjaminan adalah sebagai berikut : 

1. Terjadinya penumpukan berkas penjaminan KBG di ruang kerja 

dikarenakan terbatasnya tempat penyimpanan yang mengakibatkan 

ruangan kerja menjadi sempit dan mempersulit ruang gerak 

2. Pada kegiatan pengarsipan berkas penjaminan, penulis sulit menemukan 

berkas penjaminan dan terjadi kehilangan berkas penjaminan dikarenakan 

banyak nama perusahaan yang tidak sesuai dengan pengarsipan abjad 

nama perusahaan pada lemari arsip. 

 



3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 
Cara mengatasi kendala pada saat PKL di Perum Jamkrindo Cabang Bandar 

Lampung pada bagian Penjaminan adalah sebagai berikut : 

1. Pada kegiatan penyimpanan berkas penjaminan KBG, berkas diletakkan 

dilantai yang mengakibatkan ruang kerja menjadi sempit. Agar 

mengurangi kendala yang dihadapi, penulis bertindak merapikan berkas 

penjaminan KBG. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu adanya 

tempat pengarsipan yang layak dan terkomputerisasi untuk berkas 

penjaminan KBG agar tidak terjadi kendala dikemudian hari. 

Berikut peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip menurut 

Wursanto (2006:265) : 

a. Folder atau map  

Alat ini digunakan untuk menyimpan warkat yang sejenis atau arsip 

yang disusun didalam filing cabinet. 

b. Filing Cabinet  

Filling cabinet digunakan untuk menyimpan folder yang telah berisi 

lembaran-lembaran arsip bersama guide-guidenya. Alat ini adal yang 

terbuat dari kayu dan dari logam. Yang baik untuk digunakan yan 

terbuat dari logam karena lebih kuat, tahan air dan panas serta praktis 

c. Map Ordner  

Adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan warkat atau arsip 

yang akan disusun dirak arsip. 

d. Guide  

Digunakan sebagai petunjuk penyimpanan warkat atau arsip sesuai 

pola klasifikasi yang telah ditetapkan. Bentuknya segi empat panjang 

lazimnya dibuat dari kertas setebal kurang lebih 1 cm. 

e. Lemari Arsip  

Lemari arsip ini berbentuk, seperti lemari biasa yang terdiri atas 

susunan rak-rak. Biasanya lemari ini dibuat dari bahan baja atau jenis 

metal yang lainya. 



f. Kartu Indeks  

Adalah kartu yang mempunyai ukuran 15 x 10 cm dan mempunyai 

fungsi sebagai alat Bantu untuk memudahkan penemuan kembali 

arsip yang dibutuhkan. Kartu Indeks biasanua disimpan pada laci 

tersendiri yang disebut dengan laci kartu indeks. 

Dari uraian di atas, cara yang digunakan dalam mengatasi kendala untuk 

penyimpanan berkas penjaminan KBG yaitu dengan cara menyimpan 

pada Filling Cabinet bersama guide berdasarkan nama perusahaan agar 

mudah ditemukan kembali dan tersusun dengan rapih. Adapun solusi 

yang diberikan penulis untuk mengatasi kendala dikemudian hari adalah 

dengan pengarsipan elektronik. Pengarsipan elektronik menurut Sugiarto 

(2005) adalah pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan 

sistem kearsipan konvensional. Apabila pada kearsipan berbasis 

elektronik juga mempunyai kabinet virtual yang didalamnya terdapat 

berisi map virtual. Selanjutnya dalam map virtual berisi lembaran arsip 

yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital. 

2. Pada kegiatan pengarsipan berkas penjaminan, berkas yang sudah 

diarsipkan pada lemari arsip tidak sesuai dengan abjad nama perusahaan 

yang mengakibatkan staf sulit menemukan berkas kembali dan terjadi 

kehilangan berkas penjaminan. Agar mengurangi kendala yang dihadapi 

perusahaan, penulis bertindak merapikan berkas kembali sesuai dengan 

tempatnya. Terjadi adanya berkas yang tidak ditemukan pada tempatnya. 

Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu adanya pengarsipan berkas 

secara terkomputerisasi tersimpan secara aman dan tidak terjadi kendala 

dikemudian hari. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, pengertian arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan atau 

peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 



lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Arsip elektronik menurut International Council of Archives (ICA), yaitu : 

“Electronic record is a record that is suitable for manipulation, 

transmission or processing by a digital computer (arsip elektronik adalah 

arsip yang dapat dimanipulasi, ditransmisikan, atau diproses dengan 

menggunakan komputer digital). 

Menurut Haryadi terdapat 4 (empat) komponen dasar dalam sistem 

kearsipan elektronik (Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. 2013:171) 

diantaranya : 

a. Memindahkan dokumen.  

Salah satu metode yang digunakan untuk pemindahan dokumen yaitu 

dengan cara scanning. Scanning yaitu memindai atau men-scan 

dokumen yang menghasilkan data gambar yang dapat disimpan di 

komputer.  

b. Menyimpan dokumen.  

Setelah dipindai kedalam sistem, dokumen harus disimpan dengan 

benar. Sistem penyimpanan ini harus mampu mendukung perubahan 

teknologi, peningkatan jumlah dokumen, serta mampu bertahan 

dalam waktu lama.  

c. Mengindeks dokumen.  

Ketika dokumen berupa kertas disimpan dikantor, dokumen itu harus 

dikelola agar bermanfaat untuk organisasi dengan melakukan 

pelabelan, disortir, diindeks, ditempatkan pada folder, dan 

dimasukkan di filling cabinet. Tanpa langkah ini, mustahil suatu 

dokumen kertas dapat ditemukan.begitu juga dengan arsip elektronik, 

yang memerlukan metode guna mengelola informasi yang mudah 

dipahami user pada saat ini maupun masa yang akan datang.  



d. Mengontrol akses.  

Hal ini merupakan aspek terpenting dari sistem pengarsipan dokumen 

secara elektronik, karena hampir setiap orang di dalam organisasi 

mampu membaca dokumen pada setiap komputer yang terhubung 

dengan LAN (Local Area Network) di seluruh area kantor. Untuk itu, 

perlu ada tingkatan yang berbeda antar pengguna dengan 

mempertimbangkan faktor kerahasiaan dan keamanan arsip. 

Uraian diatas merupakan komponen dasar dalam sistem kearsipan 

elektronik memindahkan dokumen dengan cara scanning agar 

pengarsipan berkas menjadi aman dan memudahkan dalam pencarian 

berkas penjaminan. 

 

3.2  PELAKSANAAN PKL  
BELINDI MAGDALENA, NPM 16311038 

3.2.1   Bidang Kerja 
Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan 

di Perum Jamkrindo Kantor Cabang Bandar Lampung, penulis di tempatkan 

di Divisi Operasional. Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menulis nomor surat keluar dan nomor Memo 

2. Membantu mengarsipkan surat masuk, surat keluar dan memorandum 

3. Mengarsip Surat Perintah Perjalanan Dinas dan menginputkan rincian 

Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke Excel 

4. Mengarsipkan Data Cuti Karyawan 

 

 

 



3.2.2 Pelaksanaan Kerja 
Adapun selama program Praktik Kerja Lapangan penulis di tempat di bagian 

Operasional Antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menulis Nomor Surat Keluar dan Nomor Memorandum 

Penulis membantu menuliskan nomor surat keluar dan nomor 

memorandum. Penulisan nomor surat keluar dan nomor memorandum di 

lakukan secara manual, dimana nomor surat keluar dan nomor 

memorandum ditulis di buku besar khusus untuk surat keluar dan 

memorandum. 

2. Mengarsipkan  Surat Keluar dan Memorandum 

Penulis membantu pengarsipan surat keluar dan memorandum. Setiap surat 

dan memorandum di pisahkan berdasarkan tempat pengarsipan yang 

berbeda-beda. Surat dan memorandum tersebut di urutkan berdasarkan 

nomor yang terkecil. Setelah semua nomor surat dan memorandum telah 

urut kemudian di masukan ke dalam ordner yang berbeda dan diberikan 

keterangan bulan dan tahun agar lebih mudah di cari kembali. Pada 

Gambar 3.8 merupakan contoh Buku Surat Keluar dan Buku Memorandum 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Buku Arsip Surat Keluar 

 



Tujuan pengarsipan yaitu mendata surat dan memo yang pernah keluar,  

jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat dicari lebih mudah. Sedangkan 

pada gambar 3.9 Merupakan Contoh Surat Keluar dan Memorandum 

 
Gambar 3.9 Contoh Surat Keluar yang akan di Arsipkan 

 

3.Mengarsip Surat Perintah Perjalanan Dinas dan menginputkan rincian biaya 

surat perintah perjalanan dinas ke excel 

Pengarsipan Surat Perintah Perjalanan Dinas ini sama saja hal nya dengan 

pengarsipan surat masuk, surat keluar dan memorandum. Surat Perintah 

Perjalanan Dinas ini juga diarsipkan berdasarkan nomor surat dan 

dimasukan kedalam ordner. Setelah Surat Perintah Perjalanan Dinas  

diarsipkan ke dalam ordner, menginputkan Rician Biaya Surat Perintah 

Perjalanan Dinas Ke Excel yang fungsinya Merekap nilai Perjalanan Dinas 

dan Honor yang dikeluarkan dan dicatat baik karyawan maupun non 

karyawan yang sudah di potong PPh 21 baik yang ber-NPWP maupun 

Non- NPWP Nilai dari spj dan honor akan ditambahkan dalam perhitungan 

PPH 21. Pada Gambar 3.10 dan 3.11 Merupakan Contoh SPJ 

 



 
 

Gambar 3.10 Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas  

 
Gambar 3.11 Contoh rincian biaya yang akan diinputkan Ke dalam Excel 

 

Sedangkan Pada Gambar 3.12 Merupakan Tampilan Excel yang akan 

digunakan   untuk Rician Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas 

 

 

Gambar 3.12 Contoh tampilan Excel 



Tujuan pengarsipan surat perintah perjalanan dinas yaitu sebagai bukti 

kegiatan perusahaan dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat dicari 

lebih mudah. 

4. Mengarsipkan Data Cuti Karyawan 

Pengarsipan Data Cuti Karyawan ini sama saja hal nya dengan 

pengarsipan surat masuk, surat keluar dan memorandum. Data Cuti 

Karyawan ini bukan diarsipkan berdasarkan nomor surat tetapi diarsipkan 

menurut Tanggal dan dimasukan kedalam ordner. Pada Gambar 3.13 

Merupakan Contoh Berkas CUTI Karyawan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Contoh Berkas CUTI  

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 
Selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama kurang lebih dua bulan 

tidak begitu banyak kendala secara signifikan yang di hadapi di Perum 

Jamkrindo Kantor Cabang Bandar Lampung. 

1. Terjadinya kesalahan pada pemberian nomor surat keluar  dan 

memorandum menjadi   nomor surat yang sama atau redundancy dan 

membuat bingung saat mecatat kebuku besar.  

2. Terjadinya kehilangan arsip surat keluar dan memorandum yang telah 

di ordner  karena tidak dimasukan kembali ketempat yang sesuai 

dengan nomor surat. 



 

3. Dalam proses pencarian surat keluar dan memopun sangat sulit karna 

kita harus mengecek satu persatu ordner yang berisi surat masuk dan 

memo tersebut. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 
Adapun solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi selama PKL 

berlangsung sebagai berikut :  

1. Untuk menghindari kesalahaan nomor surat yang redundancy agar 

dapat dibedakan penulis melakukan cara dengan  memberikan 

huruf abjad dibelakang nomor surat pada saat mecatat dibuku 

besar. Solusi yang diberikan penulis untuk mengatasi kendala 

dikemudian hari adalah dengan cara perancangan aplikasi 

pengelolaan surat keluar dengan e-office. E-office adalah suatu 

sistem administrasi secara maya yang memusatkan komponen-

komponen sebuah organisasi dimana data, informasi, dan 

komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. E-office juga 

diterjemahkan dengan istilah sistem otomatisasi perkantoran, yaitu 

sistem yang digunakan untuk pengelolaan dokumen secara 

elektronik yang mampu menangani semua permasalahan surat 

masuk dan keluar, baik yang bersifat eksternal maupun internal di 

sebuah organisasi secara umum. Alur informasi pada sistem e-

office dirancang sebagai berikut: 

1. Surat Masuk 

a. Jika surat belum melalui sistem e-office, maka surat harus 

dimasukkan ke dalam sistem dengan melakukan scan terlebih 

dahulu untuk dilampirkan ke dalam sistem e-office.  

b. Jika surat sudah melalui e-office, maka terdapat notifikasi surat 

masuk yang menunjukkan jumlah surat masuk yang belum dibaca.  



c. Petugas TU mengolah surat masuk untuk diteruskan kepada 

penerima yang berhak.  

d. Surat masuk yang telah diterima, dapat di-disposisi-kan kepada 

staf yangterkait.  

2. Surat Keluar 

a. Surat dibuat dalam bentuk draft  (konsep) dan harus disetujui 

oleh atasan secara berjenjang.  

b. Surat dan data pendukung dikirimkan melalui sistem e-office.  

c. Surat yang telah disetujui, siap didistribusikan.   

d. Surat diterima SKPD Penerima untuk dikelola lebih lanjut.  

3. Disposisi 

a. Atasan dapat memberikan disposisi  dengan memilih staf yang 

akan diberikan disposisi.  

b. Disposisi akan diterima oleh staf yang bersangkutan. Status 

disposisi yang belum atau telah dibuka akan ditampilkan di sistem.  

c. Staf dapat mengirimkan tindak lanjut atau laporan terkait surat 

dan disposisi yang diberikan.  

4. Tindak Lanjut 

a. Staf yang diberikan disposisi dapat  memberikan komentar atau 

laporan tindak lanjut dan dapat menyertakan lampiran file jika 

diperlukan.  

b. Laporan akan diterima oleh atasan yang memberikan disposisi.  

c. Atasan dapat mengirimkan komentar mengenai laporan tindak 

lanjut staf tersebut. 

2. Untuk menghindari kesalahan pada saat mengambil berkas arsip 

surat keluar dan memorandum yang  tidak dikembalikan ke Ordner 

sesuai dengan tempatnya penulis melakukan scaning pada arsip 

surat. Dan jika arsip surat hilang dan dibutuhkan kembali dan dapat 

langsung diprint ulang.  

 



3. (Djuharie, 2001) Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip, yaitu : 

a. Sistem abjad (alphabetic system) 

b. Sistem tanggal (chronologi system) 

c. Sistem Masalah (subject system) 

d. Sistem wilayah (geographic system) 

e. Sistem nomor (numberic system) 

Dari uraian di atas, Untuk memudahkan dalam pencarian Surat penulis 

mengarsipkan surat dengan berdasarkan Sistem Nomor (numberic  system). 

 

3.3 PELAKSANAAN PKL 

DESTY WULANDARI FITRI, NPM 16311069 

 

3.3.2 Bidang Kerja 
Perum Jamkrindo Cabang Bandar Lampung mempunyai beberapa Devisi, 

antara lain: Penjaminan, Operasional, Klaim dan Subrogasi. Dari beberapa bidang 

kerja tersebut penulis ditempatkan dibidang Klaim dan Subrogasi. Menurut Budi 

Afrianto (2012) menyatakan bahwa “Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung 

sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak 

tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin 

pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah 

dilakukan oleh pihak  tertanggung, ketika  terjadi musibah  yang diderita oleh pihak 

tertanggung.” 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “Klaim adalah tuntutan 

pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas 

sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran. 

Sedangkan Subrogasi sudah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1400  sampai dengan Pasal 1403. Disebutkan dalam pasal tersebut 

Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar 

kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena 



ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi ini harus dinyatakan secara tegas karena 

subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan 

pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, 

bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur. 

Subrogasi pada dasarnya merupakan pembayaran pihak ketiga kepada Kreditur baik 

secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui Debitur yang meminjam uang 

kepada pihak ketiga. Subrogasi dimulai ketika terjadi wanprestasi dari debitur 

penerima fasilitas kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan. Bank akan 

mengajukan klaim kepada Lembaga Penjaminan yang mengcover fasilitas kredit type 

KUR dan Laguna tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian 

kerjasama antara Pihak Terjamin dan lembaga penjaminan. Ketika terjadi 

pembayaran pertama oleh debitur sejak klaim dibayarkan oleh Lembaga Penjaminan, 

maka saat itu terjadi Subrogasi. Pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan 

dibayarkan atau dikembalikan kepada pihak penjaminan melalui bank. Akibat 

subrogasi atas kewajiban debitur mengangsur adalah debitur tetap wajib 

mengembalikan sisa pinjaman yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit. Hak 

subrogasi dapat hilang dikarenakan syarat yang telah disepakati tidak dapat terpenuhi 

seluruhnya. Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah : 

1. Pemberian label berkas pengajuan klaim menggunakan sticky note 

2. Melakukan ceklist berkas menggunakan lembar formulir CEKLIS 

DOKUMEN KLAIM KUR 

3. Melakukan pencarian berkas nama – nama nasabah 

3.3.4 Pelaksanaan Kerja 
 Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL yang di 

 tempatkan di bagian Klaim dan Subrogasi yaitu : 

1. Pemberian label berkas pengajuan klaim menggunaan sticky note. 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian klaim dan subrogasi, penulis 

diminta memberikan keterangan label menggunakan sticky note. Sticky 

note adalah selembaran kertas catatan dengan ukuran khusus yang 

memiliki sebaris perekat disalah satu sisi yang biasanya dibelakang dan 



yang bisa dilekatkan dan dilepas secara berulang kali. Gambar 3.14  

berikut contoh berkas pengajuan nasabah yang belum di label 

menggunakan sticky note. 

 
Gambar 3.14 Berkas pengajuan nasabah yang belum  

dilabel oleh sticky note 

 

Dibawah Staff bagian klaim dan subrogasi perum jamkrindo, penulis 

diminta untuk melakukan tugas yaitu memberikan keterangan pada berkas 

pengajuan klaim. Dimulai dengan berkas pengajuan klaim yang 

dikirimkan melalui ekspedisi dari pihak penerima jaminan dan diterima 

oleh petugas ekspedisi Perum Jamkrindo, lalu diberikan kepada Staf agar 

di Registrasi oleh karyawan di bagian unit klaim dan subrogasi. Dan 

diberikan kepada penulis untuk di sticky note yang terdiri dari (Surat 

Pengajuan Klaim, Berita Acara Klaim, Surat keterangan (SK), Foto Copy 

SP, Rekening Koran, Foto Copy surat upaya penagihan kepada Debitur 

(SP 1,2,3/LKN), Foto Copy KTP, Foto Copy Legalitas Usaha (SKU), 

SID, Pay Off, Surat keterangan Hutang (SPH), bukti pencarian, kualitas 

aset, analisis). Setelah itu diberi map dan kemudian memberikan 



keterangan didepan map yaitu : nama nasabah, cabang penerima jaminan, 

unit penerima jaminan, platfond dan produknya. Gambar 3.15 berikut 

contoh berkas pengajuan klaim yang sudah di label menggunakan di 

sticky note. 

 

 
Gambar 3.15 Berkas pengajuan klaim yang sudah di label  

 

Tujuan dalam memberikan keterangan pada berkas pengajuan nasabah 

yaitu untuk memudahkan melakukan ceklist dokumen dan pengecekkan 

pada berkas pengajuan nasabah. 

 

2. Melakukan ceklist berkas menggunakan lembar formulir CEKLIS 

DOKUMEN KLAIM KUR. 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian kliam dan subrogasi, penulis 

diminta melakukan ceklist berkas menggunakan lembar formulir 

CEKLIS DOKUMEN KLAIM KUR. Lembar formulir CEKLIS 

DOKUMEN KLAIM KUR adalah untuk memudahkan Staf untuk 



menganalisis berkas pengajuan klaim dan memudahkan melihat 

kelengkapan berkas. 

 
Gambar 3.16 Lembar formulir CEKLIS DOKUMEN KLAIM KUR 

 

Dibawah Staf bagian klaim dan subrogasi, penulis diminta melakukan 

ceklist pada berkas pengajuan klaim, tahapan melakukan ceklist pada 

berkas pengajuan klaim yaitu berkas yang sudah diberi label 

menggunakan sticky note dan diberi map, lalu dilakukan pengecekkan 

kelengkapan berkas yang terdiri dari (Surat Pengajuan Klaim, Berita 

Acara Klaim, Foto Copy SP, Rekening Koran, Foto Copy surat upaya 

penagihan kepada Debitur (SP 1,2,3/LKN), Foto Copy KTP, Foto Copy 

Legalitas Usaha (SKU), SID, Pay Off, Surat keterangan Hutang (SPH), 

bukti pencarian, kualitas aset, analisis). Dengan cara menceklist 

Keterangan “ADA” atau “TIDAK”. Gambar 3.17 Contoh lembar formulir 

CEKLIS DOKUMEN KLAIM KUR yang ADA dan TIDAK 

 



 
Gambar 3.17 Lembar ceklist yang ADA dan TIDAK 

Setelah selesai melakukan ceklist pada berkas, maka penulis diminta 

memberi keterangan “LENGKAP” jika berkas “ADA” semua dibagian 

depan Map jika berkas “TIDAK LENGKAP” maka dipisahkan dari 

berkas yang sudah lengkap, tujuan dari diberikannya keterangan lengkap 

yaitu untuk memudahkan karyawan melakukan perkerjaannya dalam 

menganalisis berkas pengajuan klaim, setelah selesai melakukan ceklist 

diberikan kepada Ibu Maysaroh untuk di analisis Gambar 3.18 berikut 

merupakan contoh ceklist LENGKAP pada berkas. 

 



 

Gambar 3.18 Berkas yang sudah LENGKAP 

Tujuan pengecekan atau ceklist ini untuk mempermudah perkerjaan 

karyawan agar mengetahui kelengkapan berkas dan jika salah satu berkas 

tidak ada maka akan dilakukan permintaan berkas pada PENERIMA 

JAMINAN. 

3. Melakukan pencarian berkas nama – nama nasabah 

Selama melaksanakan kegiatan di bagian klaim dan subrogasi, penulis 

diminta untuk melakukan pencarian berkas nama – nama nasabah atau 

dinamakan terjamin, TERJAMIN adalah badan usaha atau perorangan 

yang mengadakan perjanjian kredit kreasi dengan penerima jaminan 

yang memiliki kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan serta 

memiliki hasil penjualan tahunan yang dibutuhkan karyawan untuk 

memenuhi permintaan penerima jaminan. PENERIMA JAMINAN  

adalah bank umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan 

fasilitas kupedes rakyat (KUPERA) kepada usaha mikro dan kecil. 

Gambar 3.19 berikut merupakan contoh daftar nama TERJAMIN. 



 
Gambar 3.19 Daftar nama TERJAMIN 

Staf bagian klaim dan subrogasi memberikan penulis daftar 

berdasarkan nama nasabah, cabang, unit kepada penulis dikarenakan 

penerima jaminan mengajuan klaim kepada PENJAMIN, penjamin 

adalah perusahaan penjamin yang salah satu usahanya melayani 

penjaminan kupedes rakyat dengan risiko kerugian yang timbul dari 

peristiwa kredit tersebut. Setelah itu dicarikan berkas pengajuan 

nasabah setelah berkas TERJAMIN ada maka diberikan kepada ibu 

Maysaroh untuk dianalisis dan diproses agar bisa di klaim. Sedangkan 

gambar 3.20 merupakan contoh berkas TERJAMIN yang sudah dicari. 

 

 
Gambar 3.20 Berkas TERJAMIN 



Tujuan dari pencarian berkas nama-nama nasabah ini yaitu untuk di 

analisis dan diproses pencairan dana kepada PENERIMA JAMINAN. 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 
Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Perum Jamkrindo Cabang Bandar Lampung pada bagian 

Klaim Dan Subrogasi antara lain : 

1. Terjadinya redudancy berkas pengajuan klaim yang terdiri dari (Surat 

Pengajuan Klaim, Berita Acara Klaim, Surat keterangan (SK), Foto Copy 

SP, Rekening Koran, Foto Copy surat upaya penagihan kepada Debitur 

(SP 1,2,3/LKN), Foto Copy KTP, Foto Copy Legalitas Usaha (SKU), 

SID, Pay Off, Surat keterangan Hutang (SPH), bukti pencarian, kualitas 

aset, analisis). Karena dari pihak penerima jaminan tidak dicek terlebih 

dahulu berkas pengajuan klaim yang akan dikirimkan ke penjamin maka 

terjadinya redudancy sehingga ketika berkas pengajuan klaim dikirim 

oleh ekspedisi penerima jaminan dan diterima oleh pihak ekspedisi Perum 

Jamkrindo lalu diberikan kepada staf klaim dan subrogasi untuk di 

registrasi, hal ini mengakibatkan proses registrasi menjadi redudancy 

disitem registrasi yang terkadang redudancy berkas ada 2-3 berkas 

pengajuan klaim dan memberi keterangan label menggunakan sticky note 

dan ceklist, yang berulang sehingga harus mengecek kembali berkas yang 

diberikan oleh staf. 

2. Terjadinya tumpukan berkas pengajuan klaim yang tidak sesuai dengan 

tempatnya sehingga ketika staf membutuhkan berkas pengajuan klaim 

dan meminta penulis untuk mencarikan daftar nama – nama nasabah 

berkas pengajuan klaim berdasarkan unit, cabang dan produknya, lalu 

penulis mencari daftar nama - nama nasabah tersebut dan tidak langsung 

ditemukan berkas pengajuan klaim yang dicari karena tidak sesuai dengan 

tempatnya, sehingga penulis hanya memberikan berkas pengajuan klaim 

kepada staf yang ditemukan dahulu agar segera diproses dan dianalisis 

oleh Staf. 



3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 
Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis memberikan usulan yaitu:  

1. Pada kegiatan redudancy berkas pengajuan klaim perlu adanya 

pengelolaan dokumen. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk 

mengelola arsip yang tepat dapat digunakan pada waktu yang tepat 

menurut Langemo yang dikutip oleh Badri Munir Sukoco (2007: 87) 

yaitu : 

a. Adanya komitmen dari pihak manajemen untuk menggunakan sistem 

pengarsipan terbaru yang mampu mengintegrasikan arsip maupun 

dokumen fisik dengan arsip atau dokumen elektris.  

b. Mengangkat manajer arsip yang mampu mengembangkan dasar-

dasar manajemen pengarsipan serta mengimplementasikan jadwal 

retensi arsip atau dokumen yang dimiliki oleh organisasi. 

c. Merencanakan untuk mengimplementasikan digitalisasi arsip atau 

dokumen yang dikelola.  

d. Berinteraksi dengan pengguna sistem pengarsipan untuk 

mendapatkan masukan atau keluhan dari mereka serta mengevaluasi 

penggunaan sistem pengarsipan yang sekarang digunakan oleh 

organisasi. 

e. Mengangkat supervisor yang bertanggung jawab secara langsung atas 

setiap arsip atau dokumen yang ada diorganisasi. 

f. Melakukan seleksi awal terhadap arsip atau dokumen yang akan 

dikelola dan apabila hal yang dimaksud dirasa kurang relevan atau 

habis masa retensinya, sebaiknya dimusnahkan sehingga program 

organisasi hanya terfokus pada arsip atau dokumen yang benar-benar 

akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

g. Jadwal pemindahan dokumen aktif ke folder dokumen inaktif 

maupun dari dokumen aktif/inaktif ke arsip permanen harus dapat 

dilakukan pada waktu yang tepat berdasarkan buku panduan 

pengelolaan arsip yang disusun oleh organisasi. 



h. Penempatan arsip atau dokumen dalam bentuk kertas maupun fisik 

yang lain pada tempat yang mudah dijangkau dan ditemukan.  

i. Menyeleksi dan mengimplementasikan program manajemen 

kearsipan beserta software yang mampu mendukung pengoperasian 

sistem yang dimaksud. 

j. Mengonversi ke sistem pengarsipan mandiri, dimana masing-masing 

pegawai dapat menyimpan dan menggunakan arsip atau dokumen 

yang berkaitan dengan pekerjaannya berdasarkan buku panduan 

pengarsipan. 

k. Mengevaluasi klasifikasi dan sistem pengindeksan dari sistem 

pengarsipan yang sekarang digunakan oleh organisasi. 

l. Mempertimbangkan penerapan RFID (radio frequency identification 

system) sehingga hampir semua dokumen atau arsip yang dimiliki 

dapat dilacak secara otomatis dalam waktu relatif singkat.  

  

Uraian diatas merupakan mengelola arsip yang tepat dapat digunakan 

pada waktu yang tepat, dan penulis melakukan tindakan dengan cara 

meminta izin kepada staf untuk mengecek kembali berkas pengajuan 

klaim yang masuk keunit klaim dan subrogasi, dan setelah staf memberi 

izin kepada penulis, penulis melakukan pengecekkan agar tidak terjadinya 

redundancy, sebelum Staf melakukan registrasi pada berkas pengajuan 

klaim, penulis memisahkan antara berkas yang sudah lengkap dan tidak 

lengkap dan setelah dilakukan pengecekkan serta pemisahan pada berkas 

pengajuan klaim oleh penulis maka berkas akan dikembalikan lagi kepada 

staf agar diregistrasi dan berkas yang ada redudancy nya akan digunakan 

untuk keperluan para staf yang akan menjadi kertas bekas setelah 

diregistrasi oleh staf, staf memberikan berkas pengajuan klaim kepada 

penulis agar diberi map, memberikan keterangan label menggunakan 

sticky note, diceklist, dan memberikan keterangan didepan map yang 

terdiri dari nama nasabah, cabang, unit, produk, dan plafond. Solusi dari 



kendala tersebut para staf dari unit klaim dan subrogasi 

menginformasikan kepada para penerima jaminan agar dicek kembali 

berkas yang akan dikirimkan kepada perum jamkrindo untuk unit klaim 

dan subrogasi agar tidak terjadinya redudancy berkas ketika melakukan 

registasi berkas pengajuan klaim dan staf diunit klaim dan subrogasi 

harus mengecek kembali berkas yang diterima dari penerima jaminan 

sebelum melakukan registrasi berkas pengajuan klaim. 

 

2. Pada kegiatan terjadinya tumpukan berkas pengajuan klaim dan subrogasi 

yang tidak sesuai dengan tempatnya perlu adanya sistem penyimpanan arsip. 

Oleh karena itu ada teori tentang kearsipan menurut The Liang Gie (2000: 

120) menyebutkan bahwa sistem penyimpanan arsip (filing system) ada lima 

sistem, yaitu : 

1) Sistem abjad (alphabetic filing)  

2) Sistem masalah atau sistem subjek (subject filing)  

3) Sistem wilayah (geographic filing)  

4) Sistem nomor (numeric filing)  

5) Sistem tanggal (chronological filing) 

 

Sistem kearsipan yang dipilih harus mampu menunjang efektivitas kerja instansi. 

Oleh karena itu organisasi dapat menggunakan sistem yang berbeda disesuaikan 

dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 

Uraian diatas merupakan penyimpanan arsip filling system. Dan penulis 

melakukan tindakkan dengan cara merapihkan berkas pengajuan klaim yang 

sudah selesai diregistrasi dan dianalisis ataupun belum dianalisis yang telah 

diberi map, diberi keterangan label menggunakan sticky note, diceklist, dan diberi 

keterangan didepan map yang terdiri dari nama nasabah, cabang, unit, produk 

dan plafond.. Setelah itu penulis merapihkan sesuai dengan wilayahnya masing – 

masing yang terdiri dari cabang, unit, produknya, lalu meletakkan berkas 

kedalam bandex box file agar tersusun dengan rapih dan meletakkan nya dilemari 



penyimpanan. Kemudian penulis memberikan usulan kepada staf agar nama-

nama berkas didata secara terkomputerisasi yaitu melalui excel dan diberikan 

urutan nomor dan baris pada bagian lemari nya agar memudahkan pada saat 

pencarian berkas, dan berdasarkan dari kendala tersebut penulis membuat 

pemberitahuan yang ditempelkan diunit klaim dan subrogasi dilemari 

penyimpanan agar meletakan berkas pengajuan klaim sesuai dengan cabang, unit, 

dan produknya yang berdasarkan wilayahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Perum Jamkrindo 

Cabang Bandar Lampung,maka penulis menyimpulkan bahwa selama 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan di mulai pada 

tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dengan berbagai kegiatan 

rutin.  

1. Praktik Kerja Lapangan dapat memperluas dan menambah wawasan bagi 

penulis tentang perusahaan penjaminan seperti dalam proses penjaminan dan  

proses Klaim dan Subrogasi. 

2. Ilmu yang telah didapatkan penulis dapat dipraktekkan secara langsung seperti 

menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, 

membuat surat keluar, arsip surat keluar dan surat masuk selain itu kegiatan 

PKL ini dapat mendidik penulis untuk bersikap disiplin, baik waktu maupun 

bekerja secara jujur dan penuh tanggung jawab pada tugas yang diberikan. 

3. Kegiatan utama pada bagian Bisnis Penjaminan yaitu melakukan pembuatan 

Sertifikat Penjaminan, pada bagian Operasional yaitu melakukan pengarsipan 

surat keluar dan memorandum, dan pada bagian Klaim & Subrogasi yaitu 

melakukan ceklist berkas menggunakan lembar formulir CEKLIS 

DOKUMEN KLAIM KUR. 

4. Masalah pada bagian Bisnis Penjaminan yaitu berkas yang sudah diarsipkan 

pada lemari arsip tidak sesuai dengan abjad nama perusahaan. Masalah pada 

bagian Operasional yaitu sering terjadinya redundancy pada pemberian nomor 

surat dan kehilangan berkas arsip. Dan masalah pada bagian Klaim dan  

Subrogasi yaitu terjadinya penumpukan berkas pengajuan klaim yang tidak 

sesuai dengan cabang, unit dan produknya.  

5. Manfaat PKL pada bagian Bisnis Penjaminan yaitu penulis mengetahui proses 

pembuatan Sertifikat Penjaminan, pembuatan surat keluar, dan pengarsipan 



berkas penjaminan. Manfaat PKL pada bagian Operasional yaitu penulis 

mengetahui proses pengarsipan surat keluar dan memorandum serta surat 

perintah perjalanan dinas,. Dan manfaat PKL pada bagian Klaim dan 

Subrogasi yaitu mendapatkan pengalaman dalam bagian klaim dan subrogasi 

seperti ceklist dokumen klaim kur, memberi lebel pada berkas pengajuan 

klaim menggunaan sticky note dan mengetahui cara kerja dibagian unit klaim 

dan subrogasi. 

 

4.2 Saran 
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka penulis 

memberikan sedikit saran kepada Perum Jamkrindo secara umum dan khusus pada 

setiap bagian. Adapun saran yang penulis berikan : Pada bagian Bisnis Penjaminan, 

penulis menyarankan adanya pengarsipan berkas secara terkomputerisasi agar 

tersusun dengan rapi dan tersimpan secara aman. Pada bagian Operasional, penulis 

menyarankan dilakukan scan pada arsip surat apabila arsip surat hilang dan 

dibutuhkan kembali dapat langsung di print ulang. Pada bagian Klaim dan Subrogasi, 

penulis menyarankan staf di bagian Klaim dan Subrogasi untuk menyusun berkas 

sesuai dengan wilayahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Afrianto, B. 2019. Praktik Klaim. http://www.akademiasuransi.org.produk-
asuransi.html 

Djuharie, O. Setiawan, 2001. Penyimpanan Arsip. Yrama Widya,Bandung. 

Haryanto, B. dan Lukito Edi Nugroho dan Wing Wahyu Winarno, 2015.  
Perancangan E-Office Yang Terintegrasi Dengan E-Mail (Studi Kasus: 
Pemerintah Kota Salatiga). Universitas Gajah Mada.Yogyakarta. 

ICA S. 1997. Guide For Managing Electronic Records From An Archival 
Perspective. rue des Francs-Bourgeois. Paris. France. 

Priansa,D.J dan Garnida, Agus. 2013. MANAJEMEN PERKANTORAN Efektif, 
Efisien, dan Profesional. Alfabeta ,Bandung. 

Sugiarto, Agus. 2005. Manajemen Kearsipan Modern. Gava Media. Yogyakarta 

Sukoco, B.M. 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Erlangga, 
Jakarta. 

 
The Liang Gie. 2001. Administrasi Perkantoran. Edisi Revisi,CV Mandar Maju, 

Bandung. 
 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BW, 

tentang Subrogasi. 

Undang-Undang Republk Indonesia Pasal 1 Angka (2) Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan.Jakarta. 

Wursanto, Ig. 2006. Kearsipan, Andi,Yogyakarta 
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Lampiran 1 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 



Lampiran 2 : Lembar kedua  Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 



Lampiran 3 :Lembar pertama  Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 
 



Lampiran 4 :Lembar kedua  Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 5 :Lembar pertama  Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 6 :Lembar kedua Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 7:Lembar ketiga  Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 8:Lembar keempat  Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 9 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 10 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 11 :Lembar pertama  Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 12 :Lembar kedua Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 13 :Lembar ketiga Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 14 :Lembar pertama  Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 15:Lembar kedua Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 16:Lembar ketiga Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 17:Lembar keempat Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 18 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 



Lampiran 19 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 20  :Lembar pertama  Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 21  :Lembar kedua Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 22  :Lembar ketiga Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 23  :Lembar keempat Catatan Harian  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 24 :Lembar pertama  Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 25 :Lembar keduaFormulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 26 :Lembar ketiga Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 



Lampiran 27:Lembar keempat Formulir Penilaian Mahasiswa  Praktik Kerja Lapangan 

 

 


	LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
	DI PERUM JAMKRINDO
	KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	Gambar 1.1 Gedung Perum Jamkrindo Bandar Lampung 3

	RINGKASAN PELAKSANAAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
	1.3 Kegunaan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
	1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan PKL
	Gambar 1.1 Gedung Perum Jamkrindo Bandar Lampung
	1.5 Jadwal Waktu Pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

	BAB II
	TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
	2.1 Sejarah Perusahaan
	2.2 Visi dan Misi Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1 Visi Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2 Misi Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3 Budaya Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.2.4 Kredo Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	2.2.5 Motto Perusahaan
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	2.2.5
	2.2.6 Tagline
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	2.2.5
	2.2.6
	2.2.7 Prestasi Perum Jamkrindo Cabang Bandar Lampung

	2
	2.1
	2.2
	2.3 Logo Jamkrindo
	2.4 Struktur Organisasi
	2.5 Tugas dan Tanggung Jawab

	2.6 Kegiatan Umum Perusahaan

	BAB III
	PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
	3.1 PELAKSANAAN PKL
	TRI HARTINI, 16311003
	3.1.1 Bidang Kerja
	3.1.2 Pelaksanaan Pekerjaan
	3.1.3 Kendala yang Dihadapi
	3.1.4 Cara Mengatasi Kendala

	3.2  PELAKSANAAN PKL
	3.2.1   Bidang Kerja
	3.2.2 Pelaksanaan Kerja
	3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
	3.2.4 Cara Mengatasi Kendala

	3.3 PELAKSANAAN PKL
	DESTY WULANDARI FITRI, NPM 16311069
	3.3.2 Bidang Kerja
	3.3.4 Pelaksanaan Kerja
	3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
	3.3.4 Cara Mengatasi Kendala


	BAB IV
	PENUTUP
	4.14
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran


