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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
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Pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, kita 

memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang lebih luas. 

Dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu 

sistem yang diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam 

mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi 

tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan kondisi yang sekarang 

ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita terima didunia pendidikan 

dan dapat mengaplikasikannya didunia bisnis atau kerja. Dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja 

langsung ke perusahaan yang biasa disebut Praktik Kerja Lapangan.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang merupakan mata kuliah wajib 

Program S1 di Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam Mata Kuliah ini kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan secara langsung di dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan 

untuk membekali mahasiswa dengan keahlian prkatis yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di perguruan tinggi. Hasil dari 

kegiatan magang ini menjadi salah satu syarat  bagi mahasiswa penentu bagi 

keberhasilan mereka di dunia kerja setelah lulus. 

Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan pelajaran yang sudah ada 

dilingkungan fakultas, kemudian dipraktekkan dilapangan dalam hal ini dunia 

kerja nyata. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan berisikan unsur-unsur pendidikan 

dan penelitian. Pendidikan dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa 

dengan dunia kerja kantor yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang 

sudah berpengalaman di dalam kantor tersebut. Praktik Kerja Lapangan adalah 

suatu mata kuliah dengan beban 2 SKS (sistem kredit semester), dan wajib 

dilaksanakan mahasiswa/i Strata I (SI) yang telah memenuhi syarat tertentu serta 

juga telah menyelesaikan jumlah SKS yang telah ditentukan. Selain hal tersebut, 

Praktik Kerja Lapangan juga wajib dikarenakan muatan Praktik Kerja Lapangan 

itu sendiri dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di era globalisasi dan 

kompetensi lulusan perguruan tinggi.  

Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur 

dan memuaskan, cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan 

yang baik, maka dalam hal ini Program S1 Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (F-
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TIK) Universitas Teknokrat Indonesia menjadikan program Praktik Kerja 

Lapangan ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan 

bidang studinya. Program yang telah direncanakan pihak universitas untuk dapat 

menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai 

pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga 

kerja terdidik. Selain itu juga dalam PKL diupayakan agar mahasiswa/i benar-

benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam dunia 

kerja. 

Alasan penulis memilih Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mandiri Tunas 

Finance adalah ingin mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh di 

perguruan tinggi dan ingin mengamati kegiatan perusahaan tersebut dalam 

kegiatan operasional yang sudah menggunakan komputer sebagai media untuk 

mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Sehingga penulis ingin menggali lebih 

dalam lagi ilmu yang berhubungan dengan bidang keahlian yaitu Sistem Informasi 

Manajemen & Sistem Informasi Akuntansi. (Buku Panduan 2016-2017) 

1.2 Tujuan PKL 

Dengan Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  ini mahasiswa diharapkan mampu 

menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan 

ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan magang 

adalah sebagai berikut:  

1. Melatih diri kami untuk menjadicalon tenaga kerja yang berkualitas, 

yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etos kerja 

yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. 

2. Meningkatkan pengetahuan akan efektifitas dan efisiensi proses 

pendidikan dan pelatihan dunia kerja yang berkualitas. 

3. Memperluas pandangan mahasiswa terhadap jenis-jenis kerja yang ada 

dibidang bersangkutan/tempat Praktik Kerja Lapangan dengan 

persyaratannya (struktur organisasi, asosiasi usaha/kegiatan, jenjang karir 

manajemen usaha, asosiasi hasil usaha, dsb). 

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal 

suasana/iklim lingkungan kerja yang sebenarnya, baik sebagai pekerja 
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penerima upah (employe) maupun pekerja mandiri (enterprence), terutama 

yang berkenaan dengan disiplin ilmu. 

1.3  Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

mahasiswa, perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat, adapun kegunaan 

Praktik Kerja Lapangan tersebut antara lain:  

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengembangkankan ilmu yang 

diperoleh dibangku perkuliahan.  

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja dan 

meningkatkan kualitas diri pada saat bekerja nanti. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan mental dalam bekerja . 

1.4 Tempat PKL 

PT Mandiri Tunas Finance Pusat berada di jalan Raya Pasar Minggu No. 07 

Jakarta Selatan 12740. Sedangkan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bandar 

Lampung berada di Jalan. Pangeran Antasari  no. 91C, Kedamaian Bandar 

Lampung. 

 

 

Gambar 1.1 Alamat PKL 

Sumber: Google Maps 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak 

tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 
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Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Hari Jam Masuk Jam Pulang Istirahat 

Senin 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Selasa 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Rabu 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Kamis 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Jumat 08.30 WIB 17.00 WIB 11.30 – 13.30 WIB 

Sabtu 08.30 WIB 14.30 WIB 12.00 – 13.30 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

 

 PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung, pertama kali didirikan pada 

tahun 1985 berdasarkan izin usaha No. 1021/KMK 013/1989. PT Mandiri Tunas 

Finance Bandar Lampung didirikan untuk memberikan pembiayaan bagi ruang 

pamer yang dimiliki Tunas Ridean Group, namun kini operasinya juga meliputi 

konsumen perorangan dan korporasi yang ingin membeli produk otomotif di luar 

group usaha Tunas Ridean. Berawal dari keinginan Tunas Ridean Group untuk 

memberikan solusi bagi konsumen potensial yang memerlukan jasa keuangan 

dalam pemilikan kendaraan bermotor, maka didirikan divisi jasa keuangan. Untuk 

memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam pembiayaan dan saran penyewaan 

otomotif, PT Tunas Ridean Tbk menyediakan penjualan kredit kendaraan baru 

maupun bekas, layanan servicedan suku cadang, maupun lease rental. ( Buku 

Pedoman PT Mandiri Tunas Finance, 2017) . 

 

Tunas Ridean Group merupakan perusahaan induk dari :  

1. PT Tunas Riedan Tbk (Tunas Toyota) 

2. PT Mobilindo Parama (Tunas BMW) 

3. PT Tunas Mobil Megahtama (Tunas Auto Word)  

4. PT Tunas Interauto Sarana (Tunas User Car) 

5. PT Tunas Dwipa Matra (Tunas Honda Motor) 

6. PT Tunas Financindo Sarana (Tunas Finance & Tunas Lease) 

7. PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Peugeot & Tunas Daihatsu) 
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Pada tahun 1989-1997 perusahaan mengadakan ekspansi dengan membuka 

cabang di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Semarang, Surabaya, dan 

Bandung. Pada tahun 2012 perusahaan mendapatkan sumber pendanaannya 

dengan berbagai cara, antara lain :  

1. Pernah menerbitkan Commercial Paper sebesar 40 Milyar & sudah 

dilunaskan pada jatuh temponya. 

2. Mendapatkan pinjaman dari luar negeri baik secara sindikasi maupun 

bilateral yang jumlahnya lebih dari 45 Juta US$, semua pinjaman tersebut 

100% di hedge sehingga terhindar dari masalah Currency. Pada saat 

pinjaman sudah dilunasi. 

3. Pinjaman Lokal baik dari pihak bank pemerintah maupun private bank. 

 

Tahun 1998-1999, pada saat masa krisis prekonomian 

indonesia,perusahaan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1. Pada tahun 1998 perusahaan menghentikan pemberian pinjaman baru 

terhadap konsumen. 

2. Melakukan cash in dengan cara melakukan penagihan dengan ketat dan 

menawarkan program discount pelunasan dipercepat. 

3. Melakukan penutupan beberapa anak cabang yang tidak potensial seperti 

di  Jakarta, Depok, Bekasi, dan Semarang. 

4. Membayar hutang-hutang perusahaan, baik hutang lokal maupun hutang 

luar negri sehingga pertengahan tahun 1999 seluruh hutang perusahaan 

telah lunas. 

Tahun 1999-2000, perusahaan melakukan beberapa pembaruan yaitu 

antara lain : 

1. Merubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana. 

2. Pada bulan juli 1999 mulai memberikan pinjaman terhadap konsumen. 

3. Membina SDM baru untuk melakukan ekspansi kelak. 

4. Merencanakan ekspansi dengan membuka 7 cabang baru. 
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Kemudian pada tanggal 27 februari 2009 telah dibeli oleh pihak bank Mandiri dan 

menjadi anak perusahaan Bank Mandiri, serta berganti nama menjadi PT Mandiri 

Tunas Finance. ( Buku Pedoman PT Mandiri Tunas Finance, 2017) . 

 

Visi Perusahaan  

Menjadi perusahaan pembiayaan yang diperhitungkan khususnya pada 

pembiayaan pelanggan kendaraan bermotor di Indonesia.  

 

Misi Perusahaan  

Misi dari PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung antara lain :  

1. Pelayanan yang terbaik bagi Para Pelanggan (Service) 

2. Dapat dipercaya dalam pengelolaan perusahaan (Trustworthy) 

3. Memberikan benefit yang seimbang antara pemegang saham,investor, 

karyawan, dan rekan bisnis (Profit) 

4. Menjadi perusahaan yang mampu bertahan dalam kondisi apapun (going 

concern) 

5. Konstribusi pada prekonomian Indonesia (Contribution) 

 

Logo Perusahaan 

 

2.1 Logo PT Mandiri Tunas Finance 

Sumber : www.logomtf.co.id 

 

 

 

 

http://www.logomtf.co.id/
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Arti dari logo diatas : 

a. Bentuk gelombang emas cair merupakan simbol dari kekayaan financial 

dimana lengkungan emas merupakan metamorphosa dari sifat lincah, 

progresif, pandangan kedepan, fleksibilitas serta ketangguhan dalam 

menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.  

b. Tulisan Mandiri Tunas Finance memakai huruf kecil yang 

menggambarkan kerendahan hati dalam proses pelayanan pada customer.  

2.2 Struktur Organisasi 

Organisasi memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha, 

karena dengan adanya struktur organisasi suatu kegiatan akan berjalan menurut 

apa yang telah ditetapkan, hal ini karena terdapat kejelasan garis perintah dalam 

pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang hingga tak terjadi ketimpangan 

dalam memberikan tanggung jawab. Suatu organisasi, dalam struktur organisasi 

garis perintah akan sangat jelas dari bidang, ke sub bidang dalam satu kesatuan 

yang utuh dan saling berkaitan serta berinteraksi. Dalam suatu perusahaan 

diperlukan adanya organisasi yang baik dan berjalan lancar sehingga setiap 

karyawan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

Sumber : PT Mandiri Tunas Finance 

 

Secara garis besar berdasarkan struktur organisasi, tugas dari masing-

masing bagian antara lain yaitu : 

1. Kepala Cabang (Branch Manager)  

Merupakan Pimpinan tertinggi pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang 

Antasari Bandar Lampung dan memiliki tanggung jawab serta tugas sebagai 

berikut :  

Tanggung Jawab :  

1. Bertanggung jawab pada Direktur Marketing.  

2. Bertanggung jawab terhadap target penjualan yang telah ditetapkan.   
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Tugas :  

2. Menentukan showroom bagi Credit Marketing Officer (CMO).  

3. Memberikan motivasi kerja kepada Supervisor dan Kepala Administrasi.  

4. Memikirkan Promosi untuk Showroom yang akan menjadi Partner Bisnis.  

5. Mencari informasi mengenai Leasing untuk kemajuan perusahaan.  

6. Bertanggung Jawab terhadap target penjualan yang telah ditetapkan.  

7. Menyetujui calon debitur secara selektif dengan menandatangani aplikasi 

kreditur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  

8. Me-monitoring penerimaan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas 

nama kontrak.  

9. Memperhatikan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran jalannya 

perusahaan. 

10. Berwenang untuk menyetujui biaya operasi rutin maksimal Rp 100.000 / 

jenis biaya, apabila melebihi harus ada approval dari Direktur Marketing. 

 

2.  Direktur Finance dan Direktur Utama :  

Tanggung Jawab :  

1. Memonitor penerimaan Bukti Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) atas 

kontrak yang disetujui.  

2. Berwenang menyetujui pembayaran purchasing Order (PO) maksimal Rp 

65.000.000 di atas nilai tersebut harus mendapat persetujuan Direksi 

Marketing.  

3. Memperhatikan fasilitas yang diberikan demi kelancaran jalannya 

perusahaan.  

4. Me-monitor dan bertanggung jawab atas collection. 
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3. Credit Head  

Tugas :  

1. Bertugas mengkoordinir bagian Surveyor.  

2. Bertugas mengawasi kegiatan yang ada di bagian pemasaran demi 

tercapainya tujuan perusahaan.  

3. Bertugas menyetujui aplikasi permohonan kredit konsumen. 

 

4. Bagian Pemasaran  

1. Supervisor Marketing Bertugas mengawasi kegiatan yang ada di bagian 

pemasaran demi tercapainya tujuan perusahaan.  

2. Account Officer (AO) Tugas utama AO adalah mengontrol dan mengawasi 

hubungan antara perusahaan dengan dealer dalam rangka penjualan sepeda 

motor Honda dan memenuhi semua keperluan konsumen yang akan 

menggunakan produk perusahaan tersebut.  

3. Reapeat Order Coordinator Bertugas melakukan querry (mencari data) 

dari komputer untuk mendapatkan konsumen yang pembayarannya baik 

untuk selanjutnya ditawarkan kembali produk-produk milik PT Mandiri 

Tunas Finance.  

4. Costumer Service Bertugas berhadapan dengan konsumen baik langsung 

maupun tidak langsung yang bertanggung jawab atas pelayanan yang 

memuaskan kepada konsumen. 

  

5. Bagian Kredit  

1. Supervisor Credit Analist Bertugas mengawasi dan menganalisa tugas yang 

dilakukan oleh Cerdit Analist.  

2. Credit Analist Bertugas memeriksa, menganalisa, serta melakukan survey 

untuk dibuatkan scoring guna diajukan kepada Kredit Komite. 
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6. Marketing Administration  

ADH berfungsi untuk membantu kepala cabang dalam segala aktifitas 

operasional perusahaan (Non Marketing) baik internal maupun eksternal sesuai 

dengan sistem dan prosedur yang berlaku.  

1. Berdasarkan fungsi administrasi ADH dibawah kepala cabang.  

2. Berdasarkan fungsi administrasi Adm. HO (Administration Head Officer) 

Manager.  

Tugas :  

1. Melakukan verifikasi seluruh dokumen keuangan, baik segi nilai maupun 

lampiran-lampirannya.  

2. Menandatangani seluruh dokumen dan laporan keuangan.  

3. Mengawasi seluruh pemakaian dokumen cetakan pranumber, menganalisa 

dan mengontrol Casflow perusahaan.  

4. Membuat perhitungan gaji setiap bulan, Permohonan Tenaga Kerja (PTK), 

Penerimaan Karyawan (PMK), Absensi, Surat peringatan, dan lainnya yang 

menyangkut kepegawaian.  

5. Mengawasi pemakaian Alat Tulis Kantor (ATK), cetakan, biaya listrik, 

biaya telepon, mengontrol dan menjaga semua pemakaian asset 

perusahaan.  

6. Mengontrol dan menjaga semua pemakaian asset perusahaan, memonitor 

dan memperpanjang hal-hal yang menyangkut legalitas perusahaan, seperti 

pajak reklame, Depnaker, PBB, sewa, asuransi gedung/kendaraan dan 

sebagainya. 

7. Bagian Kasir  

Tanggung Jawab:  

1. Bertanggung jawab kepada Surveyor keuangan.  

2. Bertanggung jawab terhadap saldo kas harian.  

Tugas :  

1. Menerima pembayaran angsuran konsumen.  
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2. Membuat kwitansi manual jika konsumen tidak membawa slip 

pembayaran.  

3. Menerima angsuran dari Collector.  

4. Mencocokkan nilai setoran dengan Daily Collector Receipt (DCR).  

5. Menandatangani DCR.  

6. Membuat laporan penerimaan kas harian.  

7. Menyetorkan penerimaan kas harian ke bagian keuangan pada sore hari.   

 

8. Bagian keuangan  

Tanggung Jawab :  

1. Bertanggung jawab kepada Sureyor Keuangan.  

2. Bertanggung jawab terhadap saldo angsuran konsumen.  

Tugas :  

1. Menerima giro dari Marketing Administration.  

2. Input Giro dan Cek yang diterima dari MA.  

3. Membuat laporan penerimaan Giro harian. 

4. Menyiapkan Giro yang akan jatuh tempo. 

 

9. Bagian Asuransi  

Tanggung Jawab :  

1. Bertanggung jawab kepada Supervisor Akutansi. 

2. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya asuransi.  

Tugas :  

1. Menerima formulir persetujuan asuransi dari Marketing Administration 

(MA).  

2. Mengisi daftar pengajuan asuransi.  

3. Menyerahkan bukti pengeluaran kas/bank ke bagian keuangan.  
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10. Bagian BPKB 

Tugas :  

1. Menerima BPKB dari Showroom cabang termasuk faktur dan kwitansi 

blanko.  

2. Mengisi buku register peneriman BPKB.  

3. Input data BPKB. 

4. Menyimpan BPKB.  

5. Membuat Booking BPKB pada daftar Booking harian.  

 

11.  Head Collection  

Tanggung Jawab :  

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang.  

2. Bertanggung jawab terhadap overdue.  

Tugas :  

1. Membuat laporan overdue untuk Kepala Cabang.  

2. Memeriksa kebenaran informasi dari collector dan eksekutor.  

3. Memeriksa konsumen yang ada di Surat Keterangan Tarik (SKT).  

4. Menyelesaikan perkara di kepolisian.  

5. Memotivasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada karyawannya.  

 

12. Collection Lancar  

Tanggung Jawab : Bertanggung jawab kepada Supervisor Colection.  

Tugas :  

1. Membuat Daily Collection Report (DCR).  

2. Menerima laporan hasil tagih collector.  

3. Input Laporan Collector untuk konsumen tak tertagih.  

4. Membuat Surat Penerimaan (SP) 1 untuk Costumer Overdue 20 hari. 

 

13. Collection Macet  

Tanggung Jawab :  

1. Bertanggung jawab kepada Supervisor Collection.  

2. Bertanggung jawab terhadap kwitansi tagihan.  
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Tugas :  

1. Mengecek fisik kendaraan di konsumen.  

2. Membuat Surat Kuasa Tarik (SKT).  

3. Membantu eksekutor untuk mencari data konsumen yang pindah.  

4. Menerima laporan eksekutor paling lambat 3 hari.  

 

14. Collector  

Bagian ini bertugas menagih konsumen dengan menandatangani tempat 

tinggal konsumen karena overdue (pembayaran angsuran yang telah lewat dari 

tanggal jatuh tempo).  

 

15. Eksekutor  

Bertugas menarik kendaraan dari pihak konsumen karena overdue lebih 

dari hari yang disertai dengan Surat Kuasa Tarik (SKT). 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Berikut merupakan SOP di bagian Persetujuan Kredit serta di bagian 

Asuransi yang bekerja di Mandiri Tunas Finance Cabang Mobil Lampung 

(Leasing) : 

1. STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PERSETUJUAN 

KREDIT 

A. PROSES PERSETUJUAN KREDIT CUSTOMER RETAIL 

1.Sales Head (SH) 

a. Menerima dan melakukan verifikasi serta validasi kelengkapan dokumen 

persyaratan kredit Customer, khususnya yang bersifat wajib. 

b. Memeriksa kelengkapan pengisian formulir Lembar Hasil Survey 

(LHS)yang sudah ditandatangani oleh Sales Officer (SO). 

c. Melakukan analisa utang untuk setiap aplikasi yang tidak 

direkomendasikan persetujuannya oleh Credit Risk Head (CRH). 
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2.Credit Administration (CA) 

a. Menerima formulir LHS yang sudah ditandatangani Sales Officer dan Sales 

Head & data/dokumen Customer lainnya. 

b. Melakukan penghapusan data/dokumen Cutomer pada System E-Star menu 

Credit “Credit Process”. 

 

3.Credit Risk Head (CRH) 

c. Melakukan verifikasi & validasi kelengkapan data/dokumen sesuai dengan 

yang dipersyaratkan dalam SOP Pembiayaan. 

d. Melakukan verifikasi data Customer yang diinput Credit Administration 

pada System E-Star menu Credit “Credit Process” : 

1. Struktur dan kondisi kredit yang diajukan; 

2. Mengecek kebenaran inputan pada : Application Data, Asset Data, 

Insurance Data, Financial Data, Incentive Data dan Application 

Summary; 

3. Memastikan foto hasil survey/kendaraan bekas sudah selesai dengan 

ketentuan yang belaku pada SOP Pembiayaan . 

e. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Credit Risk Head/Branch 

Manager wajib melakukan validasi Rekening Calon Customer yang 

terdapat di Bank Mandiri melalui Departemen Produk & Operations Risk. 

f. Khusus pembiayaan Harga Kendaraan Bermotor Bekas, Credit Risk Head 

wajib mengacu pada Mekanisme Penentuan Pedoman Harga Jual 

Mobil/Sepeda Motor Bekas. 

g. Melakukan re-check ke customer atau pihak ketiga (lingkungan, 

dealer/showroom, internet,dll, atau secara langsung (kunjungan) atau tidak 

langsung (via telepon, dll) sebagai bagian dari verifikasi dan validasi 

informasi yang sudah didapatkan sebelumnya dari Sales Officer di LHS 

dan atau dokumen lainnya. 

Re-check ke Customer atau pihak ketiga secara langsung (kunjungan on the 

spot), dapat dilakukan oleh Credit Risk Reviewer bagi Cabang yang telah 

memiliki fungsi tersebut di Cabang masing-masing atau dilakukan oleh 
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Credit Risk Head untuk cabang yang tidak memiliki Credit Risk Reviewer 

Parameter akan dibuatkan di ketentuan sendiri. 

h. Melakukan Credit Scoring berdasarkan table Credit scoring yang muncul 

pada system E-Star yang terdapat dalam menu Credit  “Credit Process”. 

i. Melakukan pengecekan black list Customer ke website Asosiasi 

Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan mencantumkan hasil 

pengecekkan tersebut didalam menu Request for Credit Approval. 

j. Melakukan analisa kelayakan Customer dengan berprinsip pada analisa 

kelayakan pemberian kredit. 

k. Wajib memberikan kesimpulan hasil analisa berupa kelebihan dan 

kekurangan dari Customer serta memberikan rekomendasi keputusan kredit 

yang dituangkan dalam menu Request for Credit Approval (RCA) dan 

diteruskan kepada Branch Manager. 

l. Melakukan tanda tangan pada Konfirmasi Persetujuan Kredit (KPK) 

apabila aplikasi permohonan disetujui oleh Pejabat WMK yang berwenang. 

 

4. Branch Manager (BM) / Area Sales Car Regional (SCR) / Area Sales 

Motorcycle Regional (SMR) / Regional Manager (RM) / Direksi 

a. Untuk hasil credit scoring Approved (disetujui), keputusan persetujuan 

kredit berada pada fungsi Sales. 

b. Melakukan analisa ulang terhadapaplikasi Customer. 

c. Lakukan Re-check ke Customer apabila ditemukan hal-hal yang perlu 

dilakukan cross check ulang secara on the spot. 

d. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star sesuai limit WMK yang 

dimiliki. 

e. Branch Manager melakukan tanda tangan kepada Konfirmasi Persetujuan 

Kredit (KPK). 
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5. Branch Manager (BM) / Area Sales Car Regional (SCR) / Area Sales 

Motorcycle Regional (SMR) / Arean Credit Risk Regional (CRR) / 

Regional Manager (RM) / Credit Management Division Head (CMDH) / 

Direksi 

a. Untuk hasil kredit scoring Rejected (ditolak), keputusan persetujuan kredit 

melibatkan fungsi kredit. 

b. Melakukan analisa ulang terhadap Aplikasi Customer. 

c. Melakukan re-check ke customer apabila ditemukan hal-hal yang perlu 

dilakukan cross check ulang secara on the spot. 

d. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star sesuai limit WMK yang 

dimiliki. 

e. Brach manager melakukan tanda tangan pada Konfirmasi Persetujuan 

Kredit (KPK) apabila aplikasi permohonan disetujui oleh pejabat WMK 

yang berwenang. 

 

6. Credit Documents Reviewer (CDR) 

a. Cetak Konfirmasi Persetujuan Kredit (KPK) di system E-Star pada menu 

Credit ”Print”, jika permohonan pembiayaan Customer disetujui oleh 

pejabat WMK yang berwenang 

b. Melakukan penyimpangan seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

pembiayaan (dokumen customer,tagihan,kontrak,dll) secara baik dan tertib. 

 

7. Sales Officer (SO) 

a. Menandatangani Konfirmasi Persetujuan Kredit (KPK) dan selanjutnya 

KPK diberikan kepada Credit Risk Head dan Branch Manager untuk 

ditanda tangani. 

b. Meninformasikan ke Customer dan Showroom/Dealer atas persetujuan 

aplikasi pembiayaannya. 

c. Bersama dengan Sales Head, bertanggung jawab atas pemenuhan / 

pelaksanaan disposisi atau catatan dari Komite Kredit, baik sebelum 

ataupun setelah proses go-live. 
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B. PROSES PERSETUJUAN KREDIT CUSTOMER FLEET 

B.1.1. Proses Persetujuan Customer Melalui Memo Urutan Kredit (MUK) 

1. Sales Head (SH)/ Branch Manager (BM) 

a. Melakukan kunjungan dan melengkapi persyaratan permohonan 

pembiayaan unit Customer Fleet, syarat dan ketentuan pengajuan kredit 

sesuai dengan SOP Pembiayaan. 

b. Membuatkan Memo Urutan Kredit (MUK) 

c. Membuatkan Memo Revisi Kredit (MRK) apabila terdapat perubahan 

kondisi/persyaratan yang sudah disetujui dalam MUK. 

 

2. Credit Risk Head (CRH) 

a. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data/dokumen sesuai 

ketentuan yang dipersyaratkan dalam SOP Pembiayaan. 

b. Melakukan Checking Black List APPI di web APPI dan data negatif list 

Customer system E-Star dan dituangkan dalam MUK. 

c. Dalam rangka mendukung keputusan Credit , CRH, BM wajib melakukan 

validasi Rekening Calon Customer yang terdapat di Bank Mandiri MElaluI 

Departemen Produk & Operation Risk. 

d. Khusus pembiayaan Harga kendaraan Bermotor Bekas, Credit Risk Head 

wajib mengacu pada Mekanisme penentuan Pedoman Harga Jual Mobil/ 

Sepeda Motor Bekas. 

e. Melakukan Re-check Customer ataupun pihak ketiga (lingkungan, 

dealer/showroom, internet,dll) baik secara langsung (kunjungan) ataupun 

tidak langsung (via telepon, dll), sebagai bagian dari verifikasi dan validasi 

informasi yang sudah didapatkan sebelumnya dari Sales Head/Branch 

Manager. 

f. Memastikan bahwa skema dan kondisi kredit yang diajukan (misal : harga 

kendaraan, Down Payament (DP), Loan To Value (LTV), tingkat bunga, 

premi asuransi, dll) sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melakukan analisa kelayakan Customer dengan berprinsip pada analisa 

kelayakan pemberian Kredit. 
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h. Wajib memberikan opini dan hasil analisa yang dituangkan dalam MUK 

dan diteruskn kepada Brach Manager dan pejabat WMK yang berwenang. 

i. Melakukan Riview terhadap Memo Revisi Kredit (MRK) apabila terdapat 

perubahan kondisi/persyaratan yang sudah disetujui dalam MUK 

sebelumnya. 

 

3. Brach Manager (BM) / Area Sales Car Regional (SCR) / Arean Sales 

Motorcycle Regional (SMR) / Area Credit Risk Regional (CRR) / Credit 

Fleet dan COP Business Departement Head (CFCB) / Ragional Manager 

(RM) /Credit Management Division Head (CMDH) / Direksi. 

a. Untuk persetujuan pengajuan Customer Fleet dari cabang, Keputusan 

Persetujuan Kredit terhadap MUK harus melibatkan fungsi Credit. 

b. Menerima MUK dan melakukan analisa ulang terhadap aplikasi Customer. 

c. Lakukan re-check ke Customer apabila ditemukan ha-hal yang perlu 

dilakukan cross check ulang secara on the spot. 

d. Wajib memberikan opini dan keputusan berdasarkan hasil analisa terhadap 

aplikasi customer yang dituangkan dalam MUK. 

e. MUK yang tidak disetujui oleh Branch Manager tidak dapat diteruskan 

permohonan kreditnya. 

f. Final Approval atas pengajuan MUK besifat mutlak dan tidak dapat di over 

ride oleh pejabat pemegang WMK diatasnya, selama nilai pokok hutang 

atau Net To Finance (NTF) yang diajukan masih berada dalam 

kewenangannya. 

Namun, jika NTF yang diajukan berada diatas kewenangannya, maka 

pejabat pemegang WMK diatasnya sebagai pejabat yang memiliki 

kewenangan memberikan final approval, berhak melakukan Over ride atas 

rekomendasi/disposisi/ keputusan kredit dari pemegang WMK dibawahnya. 

g. Melakukan Review dan persetujuan terhadap Memo Revisi Kredit (MRK) 

apabila terdapat perubahan kondisi/persyaratan yang sudah disetujui dalam 

MUK sebelumnya. 

 

B.1.2. Proses Persetujuan melalui System E-Star 
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1. Credit Administration 

a. Menerima Formulir lembar hasil survey (LHS) dan MUK serta MRK (jika 

ada), yang sudah disetujui oleh pejabat WMK yang berwenang, berikut data 

atau dokumen customer lainnya. 

b. Melakukan penginputan data/dokumen customer pada system E-Star di 

menu Credit “Credit Process” 
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2. Credit Risk Head (CRH) 

a.  Menerima Formulir Lembar Hasil Survey (LHS) dan MUK serta MRK (jika 

ada) yang sudah disetujui oleh pejabat WMK yang berwenang berikut 

data/dokumen customer lainnya. 

b. Melakukan verifikasi data customer data yang diinput staff Credit 

Administration pada system E-Star di menu Credit “Credit Process”. 

1. Struktur dan kondisi kredit yang diajukan. 

2. Mengecek kebenaran input pada : Application Data, Asset Data, Insurance 

Data, Financial Data, Insentive Data, dan Application Summary. 

c.  Memastikan Bahwa seluruh penginputan data di system, baik yang berkait 

dengan skema dan komisi kredit ataupun hal lainnya, telah sesuai dengan 

MUK/MRK (jika ada) yang telah disetujui beserta dengan seluruh catatan 

disposisi atau pertimbangan dan persyaratan tambahan dari komite kredit. 

d. Melakukan Credit Scoring berdasarkan tabel kredit scoring yang muncuk 

pada system E-Star menu Credit “Credit Process”.  

e. Menuangkan opini dan hasil analisanya yang sebelumnya telah dinyatakan 

dalam MUK kedalam Request For Credit Approval (RCA) tanpa melihat hasil 

credit scoring berstatus Approved atau Rejected serta diteruskan kepada 

Branch Manager dan pejabat WMK yang berwenang. 

f. Melakukan tanda tangan pada Konfirmasi Persetujuan Kredit (KPK) apabila 

aplikasi permohonan disetujui oleh pejabat WMK yang berwenang. 

3. Branch Manager (BM) / Area Sales Car Regional (SCR) / Area Sales 

Motorcycle Regional (SMR) / Regional Manager (RM) / Direksi 

a. Untuk hasil credit Scoring Approved (disetujui) Keputusan Persetujuan 

Credit secara system berada pada fungsi sales. 

b. Melakukan Approved /Rejected pada system E-Star di menu Credit “Credit 

Process” sesuai limit WMK yang dimiliki.  

c. Branch Manager melakukan tandatangan pada Konfirmasi Persetujuan 

Kredit (KPK) apabila aplikasi permohonan disetujui oleh pejabat WMK yang 

berwenang. 
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C. PROSES PERSETUJUAN RUBAH JATUH TEMPO 

1.  Collection Staff/Collection Head (CoH)  

a. Memberikan informasi kepada customer atas persetujuan penyelamatan 

kredit. 

b. Melakukan penginputan data/dokumen Customer berdasarkan form 

P3K(Permohonan Persetujuan Penyelamatan Kredit)yang telah disetujui ke 

dalam system E-Star menu Account Maintenance”Amendment-Due Date 

Change” 

 

2. Credit Risk Head (CRH) 

a. Melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan data atau dokumen P3K. 

c. Melakukan verifikasi data customer yang diinput collection staff pada 

system E-Star. 

d. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star. 

 

3. Branch Manager (BM) 

a. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data atau dokumen P3K. 

b. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star. 

 

 4. Operation Head (OH) 

a. Memastikan seluruh Penginputan dan pembayaran biaya yang timbul terkai 

dengan penyelamatan kredit telah dilakukan customer 

b. Melakukan Execute pada system E-Star. 

  



26 
 

 
 

 

5. Credit Documents Reviewer (CDR) 

a. Melakukan penyimpanan seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

pembiayaan (dokumen customer, tagihan kontrak, dll) secara baik dan 

tertib. 

 

C.1.1 Proses Persetujuan Lanjut Kredit 

1. Staff Asuransi (OH) 

a. Memberikan informasi kepada customer atas persetujuan penyelamatan 

kredit. 

b. Melakukan penginputan data/dokume Customer berdasarkan form 

P3K(Permohonan Persetujuan Penyelamatan Kredit)yang telah disetujui ke 

dalam system E-Star manu Account Maentenance”Amendment-Due 

Date Change”. 

 

2.   Credit Riks Head (CRH) 

a. Melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan data atau dokumen P3K. 

b. Melakukan verifikasi data customer yang diinput collection staff pada 

system E-Star. 

c. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star. 

 

3.  Branch Manager (BM) 

a. Melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan data atau dokumen P3K. 

b. Melakukan Approved/Rejected pada system E-Star. 

 

4. Operation Head(OH) 

a. Memastikan seluruh Penginputan dan pembayaran biaya yang timbul 

terkai dengan penyelamatan kredit telah dilakukan customer 

b. Melakukan Execute pada system E-Star 

5. Credit Dokuments Reviewer(CDR) 

a. Melakukan penyimpanan seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

pembiayaan (dokumen customer, tagihan kontrak, dll) secara baik dan tertib. 
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2. STANDAR OPERATING PROCEDURE(SOP) ASURANSI 

KENDARAAN. 

A. PROSEDUR PENUTUPAN PENGCOVERAN ASURANSI 

1. Staff Asuransi Cabang (SAC) 

a. Lakukan input Insurance Company Sellection/Pengcoveran ke perusahaan 

Asuransi secara system Estar pada menu things to do. 

b. Terima dokumen dari Credit Admint (CA) yaitu Copy aplikasi 

prmohonan fasilitas pembiayaan konsumen (APFPK), Copy STNK(untuk 

kendaran bekas, copy salinan nomer angaka dan mesin (gesekan), copy 

gesekan mesin, copy delivery Order (DO). 

c. Cetak Surat Permohonan Pengcoveran Asuransi (SPPA) 

d.  Pastikan Tanggal start date dan end date sesuai dengan tanggal 

penginputan. 

e. Filing Surat Permohonan Pengcoveran Asuransi (SPPA) beserta 

lampirannya. 

f.  Terima sertifikat asuransi kendaraan. 

g.  Input Receive Date (tanggal terima sertifikat asuransi) pada system Estar 

 

2. Staff Asuransi Kantor Pusat (SAKP) 

a. Lakukan generate ”text file cover” seluruh cabang by system pada jam 

09.00 WIB 

b. Kirimkan “text file cover” by email ke perusahaan asuransi rekaman 

c. Terima data “text file polis” dari perusahaan asuransi rekaman 

d. Upload data “text file polis” pada system Estar. 

 

3. Perusahaan Asuransi Rekaman (PAR) 

a. Terima text file cover by email dari Staff Asuransi Kantor Pusat (SAKP) 

b. Kirimkan data ”text file polis” ke Staff Asuransi Kantor Pusat (SAKP) 

c. Lakukan pencatatan Sertifikat Asuransi Kendaraan (SAK) 

d. Kirimkan SAK ke cabang MTF. 

 



28 
 

 
 

B. PROSEDUR KERJASAMA PERUSAHAAN ASURANSI 

1.Perusahaan asuransi rekam(PAR) 

a. Ajukan surat penawaran 

b. Lengkapi dokument perusahaan 

1. Company profile 

2. Laporan keuangan yang diaudit oleh kantor Akuntansi Publik 

3. Fitur produk yang ditawarkan berupa: jenis produk, Rate Prime, 

Fasilitas/service terhadap MTF dll. 

 

3. Supervisor Procurement General Affair(SPGA) 

a. Melakukan proses tender. 

b. Ajukan nama-nama calon perusahaan asuransi rekanan(PAR) dengan 

mengurutkan nama yang paling potensial untuk dipilih. 

 

4. Direktur Utama 

a. Berikan persetujuan atas perusahaan asuransi rekanan. 

 

5. Corporate Legal Officer (CLO) / Supervisor Corpurate Legal (SCL) / 

Legal dan Compliance Depertement Head (LCDH) 

a. Buatkan surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan Asuransi 

Rekanan(PKPAR) 

b. Mintakan kelengkapan dokument perusahaanasuransi rekanan sesuai 

dengan ketentuan. 

c. Mintakan tandatangan pejabat perusahaan asuransi rekanan 

d. Mintakan tand tangan Direktur Utama. 

e. Copy surat PKPAR dan berikan ke Opration Development Depertement    

Head (ODDH) / Supervisor Asuransi (SpvA). 

f. Filling asli surat PKPAR. 

 

6. Operation Development Depertement Head(ODDH)/Supervisor Asuransi 

(SpvA) 

a. Terima copy surat PKPAR 
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b. Buatkan prosedur baru terhadap PAR sesuai dengan PKPAR (jika ada 

perubahan). 

c. Kerjasama dengan Depertement IT untuk perubahan system Estar(jika ada 

perubahan) 

d. Lakukan sosialisasi keseluruh cabang. 

 

C. PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI REKANAN (PPR) 

1.   Perusahaan asuransi rekanan(PAR) 

a. Buatkan “text file billing”untuk penagihan premi asuransi 

b. Kirimkan tagihan premi asuransi atas Customer yang telah dilakukan 

Cover asuransi 

c. Buat dan kirimkan kwitansi bermaterai sesuai dengan jumlah premi yang 

akan dibayarkan oleh MTF. 

 

2.   Staf Asuransi Kantor Pusat (SAKP). 

a. Lakukan reconcile data tagihan pada system Estar. 

b. Pastikan polis telah berstatus”recieve”pada Estrar. 

c. Kirimkan kembali “text file billing”apabila tagihan berbeda dengan 

estimasi system. 

d. Untuk data”text file billing”yang sudah sesuai maka staff Asuransi akan 

melakukan AP section. 

e. Pastikan kwitansi dan lampiran detail tagihan telah sama jumlahnya. 

f. Jika sudah sesuai maka lakukan pembayaran premi asuransi melalui auto 

payment. 

 

3.  Supervisor Asuransi (SpvA) 

a.   Lakukan Approve di Estar 

 

4.  Operation Development Depertement Head (ODDH) 

a.   Lakukan Approve di Estar. 
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D. PROSEDUR ENDOSRMENT ASURANSI 

1. Customer 

a. Ajukan penambahan nilai pertambahan cover asuransi. 

b. Setorkan tambahan prime asuransi tambahan ke PT Mandiri Tunas 

Finance. 

c. Berikan Copy bukti setor tambahan Premi 

d. Staff AsuransiCabang(SAC) 

a. terima bukti setor tambahan premi Customer (jika endrosement untuk 

penambahan premi). 

b. Buatkan formulir Permohonan Endosement Asuransi (PEA) 

c. Lengkapi bukti pendukung endosement perusahaan asuransi rekanan. 

d. Kirimkan formulir Permohonan Endosment Asuransi (PEA), bukti 

pendukung endorsement dan bukti setor tambahan premi Customer (juka 

endrsement untuk penambahan prime) 

e. Terima polis endrsement dari Perusahaan Asuransi Rekanan (PAR) 

f. Informasikan ke customer polis endrsement (jika endrsement untuk 

penambahan premi) 

g. filling polis endrsement. 
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E.  PROSEDUR KLAIM ASURANSI 

1. Customer 

a. Ajukan ke Staff Asuransi Cabang (SAC) setiap ada kejadian/pengajuan 

klaim. 

b. Lengkapi dokument awal untuk pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan. 

c. Terima copy Surat Konfirmasi Klaim (SKK) dan asli Surat Pengantar 

Pengurusan Dokumen Klaim (SPPDK) 

d. Lengkapi dokumen Klaim sesuai dengan ketentuan. 

e. Serahkan dokumen klaim ke Staff Asuransi Cabang (SAC). 

 

2. Staff Asuransi Cabang(SAC) 

a. Buatkan Form Klaim (FK). 

b. Laporkan ke Perusahaan Asuransi Rekanan (PAR). 

c. Input di system Estar pada menu Klaim Request. 

d. Terima dokumen awal untuk pengajuan Klaim dari Customer. 

e. Input claim activity kelengkapan dokumen awal. 

f. Kirim Form Klaim (FK) dan dokumen awal untuk pengajuan Klaim ke 

Perusahaan Asuransi Rekanan (PAR). 

g. Terima Surat Konfirmasi Klaim (SKK) dan Surat Pengantar Pengurusan 

Dokumen Klaim (SPPDK). 

h. Serahkan Copy SKK dan asli SPPKD ke Customer. 

i. Input claim activity penerimaan SKK dan SPPDK 

j. Input claim activity pengiriman BPKB asli,Faktur dan Blanko BPKB. 

k. Terima konfirmasi transfer hasil klaim. 

l. Terima bukti transfer. 

a. Input hasil klaim pada system Estar. 

 

F.   PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PREMI 

1. Customer 

a. Ajukan refund ke cabang MTF 
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2. Staff Asuransi Cabang (SAC) / Staff Asuransi Kantor Pusat (SAKP) 

a. Buatkan Form Refund Asuransi (FRA) dipermintakan tandatangan 

customer (jika customer yang mengijinkan) 

b. Lengkapi bukti lunas dan asli sertifikat asuransi kendaraan. 

c. Kirimkan ke perusahaan asuransi rekanan. 

d. Terima konfirmasi teransfer refund asuransi dan terima bukti transfer. 

e. Berikan bukti transfer ke asuransi kantor pusat. 

f. Ajukan list perincian perhitungan refund premi asuransi. 

g. Mintakan persetujuan kepada Operation Head/Branch Manager/Operation 

development departement head. 

h. Buatkan bukti pengeluaran kas/bank. 

i. Kirimkan bukti pengeluaran kas/bank. 

 

3. Perusahaan asuransi rekanan (PAR) 

a. Terima form refund asuransi 

b.Lakukan transfer refund asuransi ke rekening MTF 

c. Konfirmasikan ke SAC dan berikan bukti transfer ke SAC 

 

4. Operation Head/Branch Manager/Operation development departement 

head 

a. Tandatangani LPPRTA. 

b. Tandatangani BPKB sesuai dengan limit approval. 

 

5. Staff Asuransi Kantor Pusat  

a. Terima bukti tranfer refund. 

b. Terima LPPRA. 

c. Buatkan bukti penerimaan kas/bank. 

d. Kirimkan Bpek/B dan bukti tranfer ke Supervisor Reporting (SPvR). 

e. Informasikan ke SAC atas persetujuan LPPRPA. 

f. Kirimkan bukti pengeluaran kas/bank. 

 

G. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI 
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1. Perusahaan Asuransi Rekanan 

a. Lakukan tranfer klaim. 

b. Konfirmasi hasil tranfer ke SACdan kirimkan bukti tranfer ke SAC. 

 

2. Staff Asuransi Cabang 

a. Terima konfirmasi hasil klaim dan bukti tranfer dari PAR. 

b. Kirimkan bukti transfer ke staff asuransi kantor pusat. 

c. Kirimkan copy dokumen klaim ke staff asuransi kantor pusat. 

d. Informasikan kelebihan uang klaim ke customer. 

e. Kirimkan bukti pengeluaran kas/bank ke SAKP. 

f. Informasikan ke customer untuk mengurangi sisa pinjaman. 

g. Koordinasikan ke collection head untuk customer yang tidak sanggup 

melunasi sisa kekurangan pinjaman. 

 

3. Staff asuransi kantor pusat 

a. Terima bukti transfer klaim dari SAC. 

b. Terima copy dokumen klaim. 

c. Mintakan mutasi bank ke supervisor recorting. 

d. Verifikasi hasil transfer PAR telah efektif. 

e. Buatkan bukti penerimaan kas/bank. 

f. Terima bukti penerimaan kas/bank. 

g. Verifikasi BPK/B dan berikan tanda tangan di BPK/B. 

h. Mintakan persetujuan BPK/B kepada PDDH/ODH Direksi. 

i. Berikan BPK/B yang telah disetujui ke ST.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL :  AAP ARDIAN 

NPM 16311128 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

 

Pelaksnaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Mandiri Tunas Finance, 

dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 1April 2019 sampai 31Mei 

2019 untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang 

dunia kerja. Selama melakukan PKL pada PT Mandiri Tunas Finance Penulis 

mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKL pada bagian Kredit. 

Pekerjaan yang dilakukan Kredit yaitu : 

a. Membuat surat kuasa 

b. Memfotokopy berkas aplikasi data costumer 

c. Input data costumer yang bermasalah 

d. Input data kas masuk dan keluar 

e. Membuat dan mencetak copykontrak 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

a. Membuat surat kuasa  

Surat kuasa adalah surat perjanjian yang akan di serahkan dan di 

setujui oleh pihak costumer ketika costumer memiliki masalah 

pembayaran, Proses pembuatannya adalah: 

1. Pertama login pada web mtf.co.id 

2. Memasukan username dan password karyawan pada computer 

perusahaan 

3. Lalu memilih aplikasi yang ada di dalam sistem untuk membuatan 

surat kuasa 

4. Setelah surat kuasa selesai di buat, bisa langsung di cetak lewat 

aplikasi tersebut. 
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b. Memfotokopy berkas aplikasi data costumer 

1. Menerima berkas costumer dari perusahaan yang menjalin kerja 

sama dengan Mandiri Tunas Finance lalu di ferifikasi dan 

selanjutnya memfotokopy berkas costumer  

2. Data yang difoto copy berupa surat penyerahan BPKB fotokopy KK 

(kartu keluarga) dan KTP (kartu tanda penduduk). 

c. Input data costumer yang bermasalah 

Untuk melakukan penginputan data costumer yaitu dengan cara : 

1. Pertama login pada web mtf.co.id 

2. Memasukan username dan password karyawan yang ada dikomputer 

3. Kemudian  membuka file data costumer yang bermasalah tersebut. 

4. Lalu pilih sesusai wilayah yang akan di inputkan, dan mncari nama 

costumer yang aa di wilayah tersebut 

5. Setelah nama di temukan, maka di inputkan masalah yang sudah 

terdata dari sistem yang ada. 

d. Input data kas masuk dan keluar 

Untuk melakukan penginputan data kas masuk dan keluar yaitu 

dengan cara : 

1. Pertama login pada web mtf.co.id 

2. Memasukan username dan password karyawan yang ada dikomputer 

3. Kemudian membuka file kas masuk dan keluar lalu menginputkan 

laporan keuangan 

e. Membuat dan mencetak copykontrak 

1. Langkah pertama adalah costumer melampirkan berkas dan mengisi 

formulir untuk di ajukan ke pihak mandiri tunas finance, lalu akan di 

terima oleh bagian costumer service dan akan di serahkan pada 
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bagian asuransi dan akan dilakukan pengarsipan serta membuat 

copykontrak untuk dikirim customer 

2. Berkas yang sudah di terima, akan di periksa kembali oleh pihak 

asuransi 

3. Selanjutnya akan di masukan ke map amplop untuk  di serahkan 

pada pihak costumer serviceuntuk di konfirmasi data costumer . 

4. Bagian costumer service melakukan regisrasi terhadap costumer 

yang mengajukan berkas dan di proses secara manual/konvensional, 

lalu bagian costumer service melakukan pencatatan nomor kontrak 

serta mencatat nama costumer. 

5. Selanjutnya, bagian customer service akan melengkapi polis foto 

copy asuransi, dan mencari asal perusahaan/perorangan serta nomor 

kontraknya secara manual untuk diprint setiap asal PT . 

6. Proses selanjutnya, copy kontrak akan diserahkan pada costumer 

service kembali, lalu pihak CS akan memasukan cara pembayaran   

(buku) pembayaran pada map amplop yang nantinya akan 

diserahkan atau di kirimkan pada costumer yang mengajukan 

asuransi kredit. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada mandiri tunas 

finance adalah ketika diberikan pekerjaan pengoperasian komputer untuk 

membantu mengerjakan tugas dari karyawan pada bagian karedit dan keuangan, 

karyawan yang memberikan tugas tersebut kurang jelas dalam memberikan proses 

pengerjaannya. sehingga saya hanya mengerjakan sesuai dengan yang dijelaskan 

oleh karyawan tersebut, saya sering mengalami kesulitan dan  kesalahan dalam 

penggunaan sistem kredit dan keuangan, seperti ketika tugas yang berikan oleh 

karyawan tersebut sudah selesai dan di serahkan ke karyawan, masih ada 

kekurangan yang belum dimasukan pada sistem. Sebelumnya saya sudah bertanya 

pada karyawan yang memberikan tugas tersebut, tetapi karyawan tersebut hanya 

memberitahu satu dari beberapa kendala yang saya hadapi ketika mengerjakan 
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sistem pada bagian kredit dan keuangan. 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Solusinya yaitu adalah membuat prosedur cara pengerjaan pada sistem yang 

ada di bagian keuangan dan kredit berupa hard copy/soft copy, sehingga ketika 

karyawan sedang sibuk untuk mengerjakan tugas lainnya maka karyawan tersebut 

bisa meminta bantuan pada karyawan lain atau meminta bantuan pada mahasiswa 

yang sedang PKL untuk menyelesaikan tugas pada sistem tersebut. Dan 

harapannya, tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan adanya panduan yang 

bisa di gunakan untuk menggunakan sistem tersebut. 

 

 

 

 

3.2 PELAKSANAAN PKL :  ANISA SUARSIH  

 NPM 16311183 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

 

Pelaksaan Praktik Kerja Lapanan ( PKL ) di PT MANDIRI TUNAS 

FINANCE, dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 1 April 2019 

sampa dengan 31 Mei 2019 untuk dapat memantapkan kemampuan, pengalaman 

dan pengetahuan didunia kerja yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. 

Penulis disini mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan PKL dibidang 

Bagian Administrasi & BPKB yaitu: 

1. Bagian BPKB :  

a. Menerima BPKB dari Showroom cabang termasuk faktur dan 

kwitansi blanko.  

b. Mengisi buku register peneriman BPKB. 

c. Input Data BPKB . 

d. Menyimpan BPKB . 

e. Melakukan pengecek data didalam BPKB . 
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f. Mencari SPBPKB ( Surat Pernyerahan BPKB ). 

2. Bagian Administrasi :  

Melakukan pengarsipan berkas fidusia.  

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

3.2.2.1 Bagian BPKB  

Adapun pekerjaan yang saya lakukan dibagian BPKB yaitu : 

a. Menerima BPKB dari Showroom cabang termasuk faktur dan 

kwitansi blanko, Setelah BPKB diterima bagian BPKB mengecek 

kelengkapan faktur dan kwitansi . 

b. Mengisi buku regristrasi penerimaan BPKB, dimana bagian BPKB 

mencatat tanggal, nomor kontrak dan nama BPKB yang telah 

diterima, Dan pengantar BPKB menandatangani kolom untuk tanda 

bukti bahwa BPKB telah diterima. 

c. Menginputan data BPKB, dibagian ini bagian BPKB menginputkan 

nomor kontrak, nama customer, nomor mesin, nomor rangka, 

nomor polisi kedalam sistem lalu di save.  

d. Menyimpan BPKB, Setelah BPKB diinputkan datanya BPKB lalu 

disimpan di brangkas khusus untuk menyimpan BPKB. 

e. Melakukan pengecekan data BPKB dengan data yang ada sistem, 

dimana bagian BPKB mengecek apakah data yang ada di BPKB 

sama tidaknya dengan data yang ada disistem jika data di BPKB 

berbeda dengan yang ada di sistem maka data akan diubah melalui 

penginputan ulang.  

f. Mencari SPBPKB ( Surat Pernyerahan BPKB ). 

Bagian BPKB melihat nomor kontrak & nama dealer disistem 

terlebih dahulu, Setelah menemukan  nomor kontrak yang akan 

dicari bagian BPKB mencari SPBPKB didalam filing cabinet 

dengan cara melihat nama dealer yang ada di filing kabinet lalu 

mencari berkasnya dengan melihat nomor kontraknya.  

3.2.2.2 Bagian Administrasi 

Mengarsipkan berkas fidusia pada PT Mandiri Tunas Finance yaitu  : 
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1. Surat Perjanjian Pembayaran dari bagian credit masuk ke Operation 

Head setelah Operation Head menanda tangani lalu berkas masuk 

ke notaries untuk dijadikan Akta Jaminan Fidusia. 

2. Setelah berkas Akta Jaminan Fidusia dari notaris lalu diinputkan ke 

dalam system untuk mencatat nomor kontrak berkas fidusia. 

3. Lalu berkas fidusia dikumpulkan secara lengkap isi didalam berkas 

tersebut yaitu Surat Perjanjian Pembayaran, Akta Jaminan Fidusia, 

Sertifikat Jaminan Fidusia. 

4. Setelah berkas fidusia lengkap dimasukan ke dalam map biru / map 

fidusia 

5. Lalu mencatat nomor kontrak & nama customer di halaman depan 

map fidusia. 

6. Setelah itu berkas fidusia disimpan didalam filing kabinet. 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Pada PT Mandiri Tunas Finance khususnya bagian pengarsipan berkas 

fidusia masih bersifat konvesional, sehingga terkadang masih perlu disusun 

kembali jika berkas fidusia yang berada di dalam gudang berantakan. Hal tersebut 

akan memakan banyak sekali waktu pada saat berkas di butuhkan. Dalam 

permasalahan ini penulis menghadapi kendala jika ingin mencari berkas fidusia 

itu sulit, karena tidak tersusun dengan rapih didalam filing kabinet.  

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi ada beberapa cara mengatasi kendala 

tersebut yaitu dengan cara : 

 “Sistem penyimpanan adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang 

harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat, sehingga bilamana 

diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara 

cepat”Menurut Wursanto (2001: 22) 

 

 Pengelolaan atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota, organisasi dan 

penggunaan sumber daya. Sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2012) 
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 Kearsipan adalah manajemn arsip sebagai proses pengawasan  penyimpanan 

dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media 

elektronik (Sukoco,2007). 

 

Berdasarkan cara mengatasi kendala penulis mengambil solusi, dengan 

mengurutkan arsip berkas fidusia berdasarkan penomoran menurut 

Wursanto (2001: 22) 

 

Langkah – langkah melakukan arsip penomoran yaitu : 

1. Memeriksa berkas. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa tanda-tanda 

perintah penyimpanan arsip, apakah berkas fidusia telah lengkap yaitu 

adanya berkas surat perjanjian, akta jaminan fidusia, dan sertifikat 

jaminan fidusia. 

2. Mengode, memberi nomor kontrak disetiap depan map fidusia dengan 

cara menulis nomor kontrak dengan awalan 9421 kode khusus dari 

Mandiri Tunas Finance lalu 019 untuk tahun dan nomor urutan terakhir 

nomor urut berkas fidusia. 

3. Menyortir, dengan mengumpulkan semua berkas fidusia yang telah 

disusun dan ditulis nomor kontraknya.  

4. Menempatkan, menempatkan berkas fidusia dengan urutan nomor tahun 

terlebih dahulu lalu diurutkan embali berdasarkan nomor urut dibelakang 

tahun. 
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3.3 PELAKSANAAN PKL :  WAHYUNI DINASARI 

NPM 16311307 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

 

Pelaksnaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Mandiri Tunas Finance, 

dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 1April 2019 sampai 31Mei 

2019 untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan tentang 

dunia kerja. Selama melakukan PKL pada PT Mandiri Tunas Finance Penulis 

mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKL pada bagian Kredit. 

Pekerjaan yang dilakukan yaitu : 

a. Melakukan pengarsipan berkas 

b. Mencetak surat kuasa untuk customer 

c. Melakukan pengecekan data-data dalam BPKB 

d. Mencetak Purchase Order (PO) 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di PT Mandiri 

Tunas Finance yaitu: 

a. Melakukan pengarsipan berkas 

1. Dimulai dari berkas customer kredit 

2. Kemudian pusat menginputkan data 

3. Credit Analist kemudian memeriksa, menganalisa, serta melakukan 

survey untuk dibuatkan scoring guna diajukan kepada Kredit Komite.  

4. Setelah data approve, lalu data customer masuk ke dealer. 

5. Kemudian dealer mengirimkan tagihan dealer kepada bagian Credit 

Document Reviewer, antara lain: 

1. Kwitansi Dp 

2. Kwitansi Pelunasan 

3. Data Kendaraan 
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4. Surat serah terima BPKB. 

6. Lalu setelah menerima tagihan dealer maka bagian Credit Document 

Reviewer menfotocopy data customer (kk + ktp + surat bpkp) untuk 

dilakukan konfirmasi golev 

7. Kemudian bagian Credit Document Reviewermelakukan pengecekan 

kembali dan konfirmasi kepada customer dengan menghubungi nomor 

telepon customer. 

8. Setelah data semua valid dan sudah terkonfirmasi oleh customer 

9. Maka berkas setelah golev diserahkan kepada Operation Head 

10. Bagian Operation Head melakukan pengecekan data dan melakukan 

penandatanganan 

11. Lalu melakukan pemisahan berkas dengan cara dibagi menjadi 3 untuk: 

a) Pengarsipan Aplikasi 

b) Pengarsipan Fidusia 

c) CopyKontrak 

12. Melakukan fotocopy antara lain; 

a) Surat Perjanjian Pembiayaan 

b) Surat Kuasa Pembebaban Fidusia (tidak di fotocopy) 

c) Surat Kuasa (tidak di fotocopy) 

d) Berita Acara Serah Terima dan Pernyataan Bersama 

e) Surat Pernyataan 

f) Surat Keterangan BPKB 

g) Formulir Permohonan Pembiayaan 

h) KK + KTP 

13. Hasil dari fotocopy berkas tersebut dikirim ke notaris untuk dijadikan 

Akta arsip fidusia dan berkas surat perjanjian pembiayaan, surat kuasa 

akan dilengkapi oleh bagian asuransi untuk copykontrak yang 
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diserahkan/dikirim kepada cutomer. Lalu berkas yang telah dipisahkan 

untuk arsip fidusia seperti : 

a) Surat Perjanjian Pembiayaan 

b) Surat Kuasa 

c) Surat Kuasa Pembebanan Fidusia 

d) Berita Acara Serah Terima dan Pernyataan Bersama 

e) Surat Pernyataan 

f) Fotocopy KK+KTP 

14. Kemudian hasil dari berkas yang diambil untuk pengarsipan aplikasi 

fidusia antara lain: 

a) Surat Perjanjian Pembiayaan 

b) Surat Kuasa 

c) Surat Kuasa Pembebanan Fidusia 

d) Surat Pernyataan 

e) Surat Keterangan BPKB 

f) Formulir Permohonan Pembiayaan 

g) KTP + KK 

15. Lalu berkas arsip aplikasi disusun secara urut melalui nomor kontrak 

dan dimasukan kedalam lemari filing kabinet / lemari arsip berkas 

aplikasi. 
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Gambar 3.2 Susunan arsip aplikasi pada 

PT. Mandiri Tunas Finance 

Sumber: Dokumen Pribadi 

b. Mencetak surat kuasa untuk customer 

Melakukan pencetakan surat kuasa dibagian remedial dengan 

melakukan pengecekan customer tersebut membayar kredit atau tidak, jika 

tidak melakukan pembayaran maka customer akan dikenakan denda dan 

bagian remedial melakukan cetak surat kuasa.  

Langkah-langkah mencetak surat kuasa: 

1. Pertama login pada web mtf.co.id 

2. Memasukan username dan password karyawan yang ada dikomputer  

3. Kemudian klik agrement list, yaitu untuk melihat nomor kontrak 

4. Kemudian ketik nomor kontrak yang akan dibuatkan surat kuasa 

5. Setelah muncul maka klik pada bagian view call, yaitu untuk membuka 

data yang akan dicetak yang berisi data customer dan pembebanan 

biaya denda 

6. Lalu klik print maka akan tercetak surat kuasa. 
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c. Melakukan pengecekan data-data dalam BPKB 

Melakukan pengecekan data BPKB dengan data yang ada sistem, 

dimana bagian BPKB mengecek apakah data yang ada di BPKB sama 

tidaknya dengan data yang ada di sistem. Jika data di BPKB berbeda 

dengan yang ada di sistem maka data akan diubah melalui penginputan 

ulang. 

d. Mencetak Purchase Order (PO) 

Melakukan pencetakan Purchase Order (PO) untuk pemesanan 

kendaraan yang akan ditandatangani persetujuan oleh bagian Operation 

Head 

1. Pertama login pada web mtf.co.id 

2. Memasukan username dan passsword karyawan yang ada dikomputer 

3. Kemudian pilih Purchase Order (PO) dan pengisian nomor kontrak 

customer maka akan muncul data customer 

4. Lalu melakukan pengecekan data customer, jika sudah benar dan 

lengkap maka akan dilakukan pencetakan Purchase Order (PO)  

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Pada PT Mandiri Tunas Finance masalah yang sering saya hadapi yaitu 

pada mesin fotocopy sering tersangkutnya kertas saat menfotocopy, hingga 

menghambat pekerjaan saya saat diminta untuk menfotocopy ataupun melakukan 

pengarsipan berkas yang akan difotokopy. Penyebab sering tersangkutnya kertas 

pada saat menfotocopy yaitu kertas yang terlampau banyak pada paper tray, 

merupakan penyebab utama terjadinya tersangkutnya kertas dan kertas tersebut 

tidak menempel satu sama lain, hal ini terjadi saat kertas baru dibuka dari 

kemasan atau terlipat karena ini juga kertas tersangkut. 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang saya hadapi ternyata pada pemanas/exit roll yang 

bermasalah. Dan solusi yang saya dapatkan yaitu: 

1. Yang pertama, dengan cara membuka cover samping 

2. Kemudian, buka handle pemanas 

3. Lalu, tarik pelan-pelan kertas yang macet pada pemanas 

4. Setelah itu tutup kembali handle pemanas 

5. Dan tutup kembali cover samping. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka yang menjadi 

kesimpulan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah: 

a. Menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam waktu bekerja, 

pengetahuan yang luas tentang dunia kerja sehingga saat bekerja 

nantinya sudah mengerti bagaimana cara bekerja dengan baik dan 

benar. 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja dan mengerti akan 

efesiensi dalam pekerjaan yang menciptakan proses lebih baik. 

c. Mahasiswa dapat memperluas pandangan tentang dunia kerja dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka 

saran yang dapat diberikan adalah : 

1.  Bagi adik-adik yang ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan di 

Mandiri Tunas Finance harus memiliki kemampuan dalam bidang 

Microsoft word, Microsoft excel dan kreatif. 

2. Bagi Mandiri Tunas Finance lebih menghargai waktu , lebih 

meningkatkan disiplin dan etos kerja yang baik. 
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Lampiran 1. Daftar Hadir  
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Lampiran 2 . Daftar hadir Lanjutan 
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Lampiran 3. Catatan Harian Anisa Suarsih  
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Lampiran  4. Catatan Harian Anisa Suarsih (Lanjutan) 
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Lampiran 5. Catatan Harians Anisa Suarsih (Lanjutan) 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Lampiran 6. Daftar Nilai Anisa Suarsih  
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Lampiran 7. Daftar Nilai Anisa Suarsih ( Lanjutan ) 
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Lampiran 8. Daftar Nilai Anisa Suarsih ( Lanjutan ) 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Lampiran 9. Daftar Nilai Anisa Suarsih ( Lanjutan ) 
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Lampiran 10. Catatan Harian Aap Ardian  
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Lampiran 11. Catatan Harian Aap Ardian ( Lanjutan ) 
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Lampiran 12. Catatan Harian Aap Ardian ( Lanjutan ) 
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Lampiran 13. Daftar Nilai Aap Ardian  
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Lampiran 14. Daftar Nilai Aap Ardian ( Lanjutan ) 
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Lampiran 15. Daftar Nilai Aap Ardian ( Lanjutan ) 
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Lampiran 16. Daftar Nilai Aap Ardian ( Lanjutan ) 
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Lampiran 17. Catatan Harian Wahyuni Dinasari  
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Lampiran 18. Catatan Harian Wahyuni Dinasari ( Lanjutan ) 

 

 

 

 



68 
 

 
 

Lampiran 19. Catatan Harian Wahyuni Dinasari ( Lanjutan ) 
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Lampiran 20. Catatan Harian Wahyuni Dinasari ( Lanjutan) 
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Lampiran 21. Daftar Nilai Wahyuni Dinasari  
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Lampiran 22. Daftar Nilai Wahyuni Dinasari ( Lanjutan ) 
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Lampiran 23. Daftar Nilai Wahyuni Dinasari ( Lanjutan ) 
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Lampiran 24. Daftar Nilai Wahyuni Dinasari ( Lanjutan ) 

 

 


