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                                      RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

      Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau 

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

kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah yang dihadapi di 

perusahaan AJB Bumiputera Kantor Wilayah Lampung, selama 2 bulan yaitu 

pada bulan Juli sampai dengan September 2020. 

      Penempatan PKL pada perusahaan ini dibidang pekerjaan yang berbeda. Pada 

bidang Mendata Polis Nasabah ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan 

diantaranya merekap data klaim Habis Kontrak (HK) dan Dana Kelangsungan 

Belajar (DKB) dibawah bimbingan Ibu Dewi Herliati, S.E. Sedangkan pada 

bidang Pengarsipan terdapat beberapa kegiatan yaitu melakukan menuliskan 

nomor surat, dan menstempel surat. 

      Berdasarkan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan 

Perusahaan AJB Bumiputera 1912, dapat bekerjasama dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia, agar dapat membantu proses kegiatan mahasiswa/i dalam 

mengembangkan pengetahuan dan pelajaran yang didapatkan di kampus. 

Kata Kunci: AJB Bumiputera 1912, Kantor Wilayah Lampung. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu Universitas yang 

ada di Bandar lampung. Universitas Teknokrat Indonesia terdiri dari beberapa 

Fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK). 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia merupakan Fakultas yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja, 

maka perlu adanya Praktek Kerja Lapangan (PKL) (Indonesia, 2018) 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang merupakan salah satu 

Program yang tercantum dalam kurikulum Program Studi S1 Sistem  

Informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam mata kuliah ini  

kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung di dunia kerja. Kegiatan  

ini dilakukan secara kelompok dengan bagian masing - masing untuk 

mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus meliputi  keterampilan 

fisik, intelektual, kemampuan berinteraksi dan berintegrasi  serta kemampuan 

manejarial dan keahlian softskill sesuai dengan program studi yang diampu. 

Hasil dari kegiatan praktik kerja lapangan ini menjadi salah satu syarat bagi 

mahasiswa penentu bagi keberhasilan  mereka di dunia kerja setelah lulus.   

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan penerapan pembelajaran yang 

sudah ada di lingkungan fakultas, kemudian dipraktekkan di lapangan dalam 

hal dunia kerja nyata. Menurut buku pedoman FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia (2018) PKL merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan 

ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – 

masing dan untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang 

berkualitas sehingga setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program 

Pendidikan Tinggi Strata Satu (S-1) wajib untuk melaksanakan program 

Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berisikan  

unsur-unsur  pendidikan untuk diterapkan. Pendidikan dilakukan dengan  cara  

memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor secara langsung  

dengan orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Praktik Kerja  

Lapangan (PKL) adalah suatu mata  kuliah  dengan  beban  3  SKS  (sistem  

kredit  semester),  dan  wajib  dilaksanakan  mahasiswa/i  Strata  I  (SI)  yang  
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telah memenuhi syarat tertentu serta telah menyelesaikan jumlah SKS yang  

telah ditentukan.   

Alasan penulis memilih Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung (AJB 

Bumiputera 1912 Lampung) ingin belajar dan mengetahui proses kegiatan 

operasionalnya, karena dalam proses kegiatan operasionalnya sebagian  sudah 

menggunakan Teknologi Informasi Komputer dalam menyelesaikan  

pekerjaan diantaranya ada pada Bidang Administrasi, Bidang Sekretaris 

Umum, Bidang Pemasaran, Bidang Keuangan, Bidang Sumber Daya 

Manusia, Bidang Jaringan serta Bidang Klaim1 dan Klaim2 dan bidang 

lainnya. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

penulis berkesempatan mengimplementasikan teori – teori yang didapatkan 

pada masa perkuliahan di Universitas Teknokrat Indonesia serta untuk 

mendapatkan pengalaman mengenai penerapan sistem yang telah di gunakan 

pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung (AJB Bumiputera 1912 Lampung), mengetahui kegiatan tentang 

pengelolaan dan tata ruang, sehingga dapat memperoleh wawasan serta 

gambaran dalam dunia kerja kedepannya. Selain itu penulis dapat 

mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja yang menjadikan penulis 

kompeten, berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas – tugas 

yang diberikan oleh AJB BUMIPUTERA 1912. 

 

1.2 Tujuan  PKL 

      Dengan praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa diharapkan mampu 

menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan mengimplementasikan ke 

dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja 

nyata. Tujuan dari pelaksanaan magang  adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan penulis menjadi  tenaga  kerja  yang  berkualitas,  yaitu  

tenaga  kerja  yang  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  etos  kerja 

serta tanggung  jawab yang  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan 

ditempat melaksanakan PKL. 
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2. Melatih penulis dalam memahami kondisi pekerjaan dilapangan secara 

nyata. 

 

1.3 Kegunaan  PKL 

 Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah dilakukan oleh penulis  

yaitu: 

1.3.1 Bagi  Mahasiswa 

1. Mempelajari dan memahami tentang tata cara dan tanggung jawab 

kerja di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung. 

Memperoleh pengalaman kerja yang relevan sesuai dengan program  

studi yang ditekuni. 

2. Meningkatkan  kedisiplinan  dan  mental  dalam  bekerja. 

3. Menambah kesiapan dalam menghadapi dunia kerja setelah selesai 

menempuh pendidikan di Universitas Teknokrat Indonesia. 

1.3.2  Bagi  Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan 

yang  dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

2. Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan yang  terampil  di  dunia  kerja. 

4. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi S1 Sistem 

Informasi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh 

perusahaan tempat PKL. 
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1.3.3 Bagi  Perusahaan 

1. Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan - pekerjaan 

yang ada  pada AJB Bumiputera 1912 Lampung. 

2. Merupakan sarana kerjasama antara Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung (AJB 

Bumiputera 1912) dengan Universitas Teknokrat Indonesia.  

 

1.4  Tempat PKL 

      Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung yang beralamat di Jl. Raden Intan No. 95 LT II, Enggal – Kota     

      Bandar Lampung, Lampung 35118. Telepon (0721) 267482. Email: 

lpg_tanjungkarang@bumiputera.com 

        

     Sumber : Google Maps (2020) 

Gambar 1.1 Alamat AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung 

 

 

1.5  Jadwal  Pelaksanaan  PKL   

Kegiatan  Praktik Kerja Lanpangan (PKL)  dilaksanakan  pada  semester  

pendek  yang  berlangsung  selama dua bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 

sampai dengan 12  September 2020. Waktu pelaksanaan PKL dari hari Senin 

– Jum’at pukul 08.00 – 15.00. 
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BAB  II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah  Perusahaan 

      AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di 

Indonesia, yang didirikan di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 12 

Februari 1912 dan pada awalnya didirikan sebagai wadah persatuan Guru- 

Guru Hindia Belanda untuk mengayomi nasib guru-guru bumiputera 

(Pribumi).        

      Onderlinge Levensverzekering Maatsehappij Perserikatan Guru Hindia 

Belanda (OLMij PGHB) didirikan oleh Mas Ngabehi Dwijo sewojo, seorang 

guru sederhana yang juga sekretaris pengurus besar Budi Utomo. Beliau 

dibantu pula oleh Mas K.H. Soebroto sebagai direktur dan Mas Adimidjojo 

sebagai bendahara. Pada perkembangan selanjutnya, OLMij PGHB berubah 

nama menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan lima orang 

pemegang polis, yaitu tiga orang pendiri dan dua orang guru PGHB. OLMij 

PGHB yang didirikan dengan akta notaries DE HOUN DT yang 

berkedudukan di Yogyakarta, sah menurut hukum sejak berdiri sebagai suatu 

bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak 

dan kewajiban. Perseroan terbatas yang sah sebagai hukum berdasarkan pasal 

10 keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1879 No. 2 stb. 64 sesuai 

surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. 

Sejak awal, tujuan AJB Bumiputera 1912 jelas memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia dengan produk-produk finansial yang dikembangkan 

khusus untuk mereka oleh perusahaan yang dimiliki para pemegang polis 

(yang disebut sebagai anggota) dan menjaga keuntungannya tetap di 

Indonesia demi memberikan manfaat bagi para pemegang polis dan Negara 

Indonesia. Hal ini dicapai melalui kerja keras para karyawan yang handal dan 

jaringan agen yang terus berkembang yang menjalin hubungan erat dengan 

para pemegang polis dengan cara membantu menafsir kebutuhan utama dan 

menentukan masa depan finansial mereka. Selama 100 tahun, AJB 
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Bumiputera 1912 terus tumbuh dan berkembang secara stabil serta telah 

menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia.  

      Meski telah lama berkiprah dan mencapai kesuksesan yang spektakuler, 

AJB Bumiputera 1912 tidak pernah melupakan visinya untuk memberikan 

manfaat bagi semua masyarakat Indonesia melalui kerja keras dan dedikasi 

tenaga profesional yang menjunjung tinggi nilai - nilai idealisme dan 

mutualisme. AJB Bumiputera 1912 dimiliki dan dioperasikan secara lokal. 

Perusahaan didirikan berlandaskan filosofi melindungi kepentingan 

masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Sebagai perusahaan Indonesia, AJB Bumiputera 1912 memahami dinamika 

lingkungan lokal dan berada diposisi terbaik untuk mengembangkan produk 

dan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi para pemegang polis, serta 

menghasilkan dana untuk berinvestasi dalam pembangunan nasional. AJB 

Bumiputera 1912 lebih dari sekedar perusahaan asuransi, AJB Bumiputera 

1912 adalah aset nasional. AJB Bumiputera 1912 memahami pentingnya 

hubungan personal antara klien dan penasihat keuangan mereka, serta 

menyediakan berbagai solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan 

asuransi klien. AJB Bumiputera 1912 sangat peduli terhadap kesejahteraan 

para pemegang polisnya, dimiliki oleh orang Indonesia dari semua golongan 

dan kelompok umur, serta menyediakan produk dan layanan setara dengan 

perusahaan terbaik dunia. 

      Produk asuransi perorangan AJB Bumiputera 1912 telah dikembangkan 

dan ditingkatkan selama berpuluh-puluh tahun untuk memenuhi kebutuhan 

dan memberikan manfaat yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, AJB 

Bumiputera 1912 didirikan oleh para guru yang bertekad memberikan akses 

pendidikan yang baik bagi masyarakat Indonesia dan produk Mitra Beasiswa 

kami menjamin pembiayaan pendidikan anak dari taman kanak-kanak hingga 

perguruan tinggi meski kondisi keuangan berubah dan orang tua wafat. AJB 

Bumiputera 1912 juga memiliki produk lengkap untuk menjamin 

kesejahteraan finansial jangka panjang dengan menggunakan beragam 

investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan filosofi investasi konsumen 

perorangan. Contohnya Mitra Permata yang menyediakan perlindungan 
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tabungan dengan nilai investasi tinggi. Meskipun merupakan program 

asuransi, Mitra Permata juga menawarkan fleksibilitas yang tidak terbatas 

dalam hal pembayaran premi, jumlah uang pertanggungan, dan nilai 

penarikan tabungan, untuk melindungi dari dampak penyakit dan perawatan 

di rumah sakit, produk Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 menyiapkan dana 

untuk membiayai perawatan dan memberikan imbal investasi terbaik dari 

premi yang dibayar guna menanggung biaya hidup keluarga Anda di masa 

depan saat anda dalam proses pemulihan. AJB Bumiputera 1912 memenuhi 

segala kebutuhan asuransi perorangan anda. 

       AJB Bumiputera memiliki 3 falsafah perusahaan, yaitu : Idelisme, 

senantiasa memelihara nilai - nilai perjuangan dalam mengangkat mertabat 

anak bangsa sesuai dengan sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan 

perjuangan. Kebersamaan, mengedepankan kebersamaan dalam pengelolaan 

perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dan untuk 

komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat profesional                    

memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantia 

berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2020) 

Gambar 2.1 AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung 

http://www.lampungatrbpn.go.id/
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

   2.2.1 Visi 

      AJB Bumiputera 1912 memiliki Visi “AJB Bumiputera 1912 

menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan 

menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 

professional yang menjunjung tinggi nilai – nilai Idealisme dan 

Mutualisme” 

2.2.2 Misi 

            AJB Bumiputera 1912 memilik Misi : 

1. Membangun AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan 

asuransi jiwa yang kuat dan profesional melalui restrukturisasi 

dan transformasi. 

2. Menyediakan pelayanan dan produk asuransi jiwa yang 

berdaya saing tinggi dan menguntungkan dengan pemasaraan 

yang intensif agar menjadi pemimpin pasar di industry asuransi 

jiwa. 

3. Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang bermanfaat dalam 

pembangunan ekonomi dan Pendidikan.  

 

2.3 Tokoh Pendiri AJB Bumiputera 1912 

      Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 awalnya bernama 

Onderlinge Levensverzekering Maatsehappij Persatoean Goeroe - Goeroe 

Hindia Belanda (OLMij PGHB) yang didirikan di Magelang, Jawa Tengah 

pada tanggal 12 Februari 1912 dan pada awalnya didirikan sebagai wadah 

persatuan Guru - Guru Hindia Belanda untuk mengayomi nasib guru - guru 

bumiputera (Pribumi). Pendiri AJB Bumiputera berdiri diprakarsai oleh 3 

orang guru yaitu Mas Ngabehi Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Karto 

Soebroto dan Mas Adimidjojo. 

2.4 Prestasi yang dicapai oleh AJB Bumiputera 1912 
 

      Dalam perkembangan AJB Bumiputera 1912, ada beberapa prestasi    

yang dicapai oleh AJB Bumiputera 1912, antara lain: 

1. Top Brand Award 2016 
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2. Unit Link Award 2016 

3. Unit Link Award 2016 (II) 

4. Top Brand Award 2015 

5. Customer Loyalty Award 2015 

6. Indonesia WOW Brand 2014, Kategori : Asuransi Kesehatan 

7. Top brand Award 2014, kategori : Asuransi Jiwa 

8. Digital Brand Perusahaan Asuransi Jiwa Peringkat III 2014 

9. Solo Best Index-Jogja Best Brand Index 2015. Merek Terbaik 

di Jogja, Kategori : Asuransi Jiwa 

10. Indonesia Digital Popular Award 2016 

11. After Sales Service Award 2014, Kategori: Asuransi Jiwa 

12. Product Quality Award 2014, Kategori: Asuransi Jiwa 

13. Apresiasi Mitra Edukasi Sektor Jasa Keuangan bersama 

SiMOLEK OJK di Provinsi Bali Tahun 2014 

14. Top Brand 2013 - Kategori Asuransi Jiwa, di anugerahkan oleh 

Majalah Marketing 

15. Top Brand Award 2012, kategori : Asuransi Jiwa 

16. Indonesian Best Brand Award (IBBA)-Indonesia Golden Brand, 

penyelenggara Majalah SWA & MARS, kategori asuransi jiwa, 

terakhir 2006. 

17. Indonesian Best Brand Award (IBBA)-Indonesia Platinum Brand, 

penyelenggara Majalah SWA & MARS, kategori asuransi jiwa, 

terakhir 2008. 

18. Indonesian Best Brand Award (IBBA)-Indonesia Golden Brand, 

penyelenggara Majalah SWA & MARS, kategori asuransi 

pendidikan, terakhir 2008 

19. Top Brand Platinum Award, penyelenggara Majalah Marketing 

dan Frontier, kategori asuransi jiwa, terakhir 2011. 

20. Penghargaan Pelopor dan Panutan Pembayaran PBB, 

penyelenggara Walikota Jakarta Pusat, tahun 2009. 

21. Digital Brand of the Year 2011, penyelenggara Info Bank, Digital 

Life Insurance Brand of the Year category, 2012. 



10 
 

10 
 

2.5 Logo AJB Bumiputera 1912 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo AJB Bumiputera 1912  

Sumber : www.ajb.bumiputera.com (2020) 

 

      Lambang AJB Bumiputera 1912 merupakan bentuk dari suatu kesatuan 

gambar dan tulisan. sebuah mahkota atau aksesoris kepala tradisional 

melambangkan kedaulatan, martabat, dan kekuatan yang terdiri dari tiga 

figur manusia (pendiri AJB Bumiputera 1912) yang mewakili kesatuan dan 

kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan 

masyarakat. Selain itu, merepresentasikan konsep mutualitas antara 3 (tiga) 

pemangku kepentingan AJB Bumiputera 1912 yaitu : Pemegang polis, 

Karyawan dan Negara, Simbol mahkota terletak di atas huruf “I” 

melambangkan negara Indonesia, dan merepsentasikan prestasi terbaik dari 

AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asurasi Indonesia yang 

menguntungkan bagi negara Indonesia. Posisi simbol logo huruf “I” 

menyerupai sebuah pohon yang merupakan simbol pertumbuhan dan 

perubahan. Simbol berwarna biru gradien (warna tradisional) warna biru 

mewakili kepercayaan, ketulusan dan ketenangan serta mengandung arti 

mencerminkan karakter tradisional Indonesia. 

Bentuk huruf Friz quadrat mengandung makna tangguh sesuai dengan 

keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi yang tertua 

dan terpercaya. Slogan Proven Over Time melambangkan janji AJB 

Bumiputera 1912 untuk memberikan pelayanan dan nilai terbaik bagi 

pemegang polis yang akan dibuktikan sepanjang sejarah pada masa yang 

akan datang. 
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2.6 Struktur Organisasi 

       Struktur organisasi Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Jl. Raden 

Intan No. 95 LT II Enggal – Bandar Lampung, dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah 

Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 (2020) 

 

2.7 Kegiatan Umum Perusahaan 

       Ada beberapa kegiatan umum pada AJB Bumiputera 1912, bagian 

Kantor Wilayah antara lain: 

1.   Memeriksa dokumen pengajuan Klaim  

Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari 

pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya 

dalam perjanjian. 

2. Mitra Prima 

 Program asuransi “Mitra Prima” AJB Bumiputera 1912 dengan 

mata uang dolar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda 

yang paling mendasar dari program Asuransi: perlindungan 

selama program berlangsung, tabungan ketika program berakhir, 

dan warisan untuk orang yang Anda cintai jika kematian 
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mengakhiri program lebih awal. Dengan Mitra Prima, Anda 

tidak perlu membayar untuk manfaat tambahan yang Anda tidak 

butuhkan.

3. Mitra Beasiswa 

Mitra Beasiswa disediakan dalam mata uang Rupiah dan 

merupakan program Mitra Beasiswa yang menjamin 

pembiayaan pendidikan anak sepenuhnya, mulai dari taman 

kanak-kanak hingga perguruan tinggi, terlepas dari perubahan 

keadaan keuangan. Mitra Beasiswa dirancang khusus untuk 

menjadi mitra anak dalam pendidikan, memastikan anak-anak 

Anda secara teratur mendapatkan uang yang mereka butuhkan 

untuk melanjutkan pendidikan mereka. 

4. Mitra Permata 

Mitra Permata dirancang untuk menyediakan manfaat 

perlindungan tabungan dengan nilai investasi yang tinggi. Dan 

walaupun Mitra Permata adalah sebuah program asuransi, 

produk ini dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang tidak 

terbatas, memungkinkan Anda untuk menentukan pembayaran 

premi, jumlah uang pertanggungan, dan nilai penarikan 

tabungan. 

5. Mitra Melati 

Mitra Melati AJB Bumiputera 1912 merupakan program 

asuransi dalam Rupiah yang menawarkan manfaat dalam bentuk 

perlindungan dan tabungan serta menjamin pendapatan investasi 

biasa. Dirancang khusus untuk mereka yang membutuhkan 

asuransi dengan program manfaat tetap, Mitra Melati 

menawarkan perpaduan antara kebutuhan perlindungan dan 

tabungan/investasi. Tidak seperti asuransi konvensional yang 

umumnya menjanjikan perlindungan jiwa hanya dengan suku 

bunga tetap, Mitra Melati juga memberikan Anda kesempatan 

untuk mendapatkan hasil investasi maksimal dari dana asuransi 

yang telah Anda setorkan. 
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6. Mitra Cerdas 

Mitra Cerdas dirancang secara khusus untuk mengembangkan 

dana yang Anda alokasikan untuk pendidikan anak Anda. 

Berbeda dengan asuransi pendidikan pada umumnya yang hanya 

menawarkan perlindungan dan tabungan, program ini 

memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan hasil 

investasi yang kompetitif dari premi asuransi yang Anda bayar. 

7. Mitra Poesaka 

Mitra Poesaka AJB Bumiputera 1912 merupakan program 

asuransi dalam mata uang dolar yang menawarkan perlindungan 

asuransi dan tabungan yang terkait dengan program investasi, 

dengan fleksibilitas yang unik yang memungkinkan Anda untuk 

merubah pembayaran premi, menarik tabungan,  dan meningkat-          

kan nilai pertanggungan.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

  

3.1  AMALIA MAULIDYA 

NPM  17311334 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 

peserta PKL ditugaskan di bagian Klaim yang memiliki tugas antara  

    lain : 

1. Membuat Daftar Klaim Urgent Kantor Wilayah Lampung  

2. Menerima dan meneruskan telepon masuk 

3. Merekap Klaim 2020 Kantor Wilayah Lampung 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Membuat Daftar Klaim Urgent Kanwil Lampung 

   Klaim Asuransi Jiwa merupakan tuntutan dari Pemegang Polis 

atau penerima pengalihan hak kepada penanggung atas pembayaran 

Jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau Saldo Tunai sebagai akibat 

dari pemenuhan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian asuransi. 

Prosedur pengajuan klaim terdiri dari beberapa dasar - dasar klaim 

seperti kematian dari Penerima, Pemegang polis menghentikan 

pembayaran premi dan mengakhiri perjanjian asuransi ketika polis 

telah menghasilkan saldo tunai, Penerima mengalami kecelakaan., 

Penerima karena penyakit, memerlukan rawat inap atau rawat jalan. 

Peserta PKL dalam pelaksanaan PKL ditugaskan dalam bagian 

pembuatan daftar klaim Urgent. Terdiri dari beberapa jenis - jenis 

klaim dalam prosedur pengajuan Klaim, Klaim atas kematian, 

Klaim atas polis/pengembalian saldo tunai, Klaim atas berakhirnya 

kontrak, Pengobatan Klaim atas rawat inap dan rawat jalan. Berikut 
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merupakan tahap dalam pembuatan daftar Klaim Urgent kanwil 

lampung :   

a)   Pada tahap pertama peserta PKL menerima surat yang 

diberikan oleh bagian klaim yang sebelumnya sudah 

dilakukan pengecekan surat dan sudah diberi nomor surat 

oleh bagian kesekretarisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

      Gambar 3.1 Surat Permohonan 

 

b) Berdasarkan surat  permohonan yang diterima tersebut, 

kemudian peserta PKL membuat daftar klaim Urgent 

kanwil lampung dengan mengisi Nomor Urut Daftar Klaim 

Urgent, Asal Kantor Cabang, Nomor Polis, Nama Pemilik 

Polis, Jenis Klaim Pemilik Polis, Tanggal Pengajuan 

Klaim, Nominal Klaim yang diajukan, Potongan (jika ada), 

Sisa Klaim, Nomor Surat, Tanggal Surat, Sebab Pengajuan 

Klaim. Nomor Urut Daftar Klaim Urgent diberikan secara 
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berurutan berdasarkan jumlah polis. Kantor Cabang, 

Nomor Polis, Nama Pemilik Polis, Jenis Klaim Pemilik 

Polis, Nominal Klaim, Potongan (jika ada), Sisa Klaim, 

Nomor Surat, Tanggal Surat, Sebab Pengajuan Klaim diisi 

berdasarkan informasi yang ada pada surat permohonan. 

Tanggal pengajuan Klaim Urgent diisi berdasarkan tanggal 

diajukan yang terdapat pada Status Akhir Klaim. Tanggal 

surat merupakan tanggal yang tercantum didalam surat 

sama halnya dengan nomor surat. Sebab merupakan 

keterangan mengenai keadaan pemilik polis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

             Gambar 3.2 Surat Akhir Proses Klaim 

 

c) Setelah daftar klaim selesai dibuat, kemudian daftar 

klaim dicetak dan diberikan kepada Bagian Klaim Ajb 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Lampung untuk 

kemudian diperiksa apakah sudah sesuai seperti yang 
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diminta. Jika Daftar Klaim Urgent sudah sesuai seperti 

format yang diminta maka dilakukan paraf oleh pegawai 

kemudian dilanjutkan kepada bagian kesekretarisan Ajb 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Lampung untuk  dicap 

atau stempel.  

d) Setelah dicap atau stempel maka dilanjutkan kepada 

Kepala Administrasi Ajb Bumiputera 1912 Kantor 

Wilayah Lampung untuk ditandatangani. 

e) Jika sudah ditandatangani oleh Kepala Administrasi Ajb 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Lampung dilanjutkan 

kepada Kepala Wilayah Ajb Bumiputera 1912 Kantor 

Wilayah Lampung untuk memberikan tanda tangan 

sebagai bukti Daftar Klaim Urgent Kanwil Lampung 

tersebut disahkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912  (2020) 

                    Gambar 3.3 Daftar Klaim Urgent Kanwil Lampung 
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       Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                                  Gambar 3.4 Daftar Klaim Urgent Kanwil Lampung (lanjutan) 

 

2. Menerima dan meneruskan Telepon masuk 

           Selain membuat daftar klaim Urgent kantor wilayah lampung,  

pada saat melaksanakan PKL, peserta PKL juga diberi tugas untuk 

menerima, meneruskan serta mencatat telepon masuk dari nasabah, 

kantor cabang, maupun kantor pusat. Berikut tahapan dalam 

menerima telepon : 

a) Peserta PKL mengangkat telepon, kemudian peserta PKL 

menyebutkan nama perusahaan, setelah itu menawarkan 

bantuan kepada penelepon. Selanjutnya peserta PKL 

menanyakan identitas penelpon. 
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                                    Sumber : Dokumentasi  pribadi (2020) 

         Gambar 3.5  Telepon kantor 

 

b) Setelah penulis menanyakan identitas penelepon dan 

menawarkan bantuan penulis bertugas untuk mentransfer 

telepon kepada pegawai yang dituju oleh penelepon. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                      Sumber : Dokumentasi  pribadi (2020) 

          Gambar 3.6 Nomor Telepon Pegawai Kantor Wilayah 
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c)   Selanjutnya apabila pegawai yang dituju oleh penelepon 

tidak ada ditempat maka peserta PKL akan mencatat 

pesan yang disampaikan oleh penelepon untuk 

diberitahukan kepada pegawai yang dituju. Menerima 

telepon masuk biasa dilakukan saat seluruh staf sedang 

melakukan rapat ataupun sedang tidak berada diruangan. 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

                                      Sumber : Dokumentasi  pribadi (2020) 

          Gambar 3.7 Pesan dari Penelepon 

 

3. Merekap Klaim 2020 Kantor Wilayah Lampung 

 Rekapitulasi adalah suatu kegiatan meringkaskan data sehingga 

menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya dengan 

bantuan tenaga tangan atau bantuan suatu peralatan dan 

mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu 

(Sedarmayanti, 2003) Berikut merupakan tahap dalam 

melakukan  Rekap Klaim 2020 Kantor Wilayah  

         Lampung : 

a) Peserta PKL akan menerima file yang akan direkap 

tersebut dari atasan, selain itu juga penulis akan diberi 
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format untuk merekap klaim berupa soft copy. Penulis 

akan merekap file sesuai format yang diberikan. 

b) Setelah mendapatkan file peserta PKL merekap klaim 

mulai dari rekap Klaim Dana Kelangsungan Belajar 

(DKB), Habis Kontrak (HK), serta Nilai Tunai (NT) 

pertahun dengan menghitung jumlah polis serta nominal 

berdasarkan bulan yang terdapat pada klaim tahun 

tersebut setelah mendapatkan  jumlah polis serta nominal  

dari seluruh bulan yang terdapat pada tahun tersebut, 

peserta PKL menghitung total polis dan total nominal 

dari seluruh jumlah polis dan nominal tahun tersebut. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                                    Gambar 3.8 Rekap Klaim pertahun 

 

c) Setelah peserta PKL merekap klaim pertahun, peserta 

PKL merekap Klaim Dana Kelangsungan Belajar (DKB), 

Habis Kontrak (HK), serta Nilai Tunai (NT) secara 

keseluruhan, peserta PKL menghitung rekap keseluruhan 
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dari total polis serta total nominal pertahun, peseta PKL 

menjadikan satu tabel total polis dan total nominal 

pertahun kemudian menghitung seluruh total polis dan 

nominal pertahun Klaim Dana Kelangsungan Belajar 

(DKB)  , Habis Kontrak (HK), serta Nilai Tunai (NT). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                            Gambar 3.9 rekap Klaim 2020 Kantor Wilayah Lampung 

 

3.1.3   Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan 

PKL di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah  

Provinsi Lampung adalah pada saat  membuat Daftar Klaim Urgent 

Kantor Wilayah Lampung. Masalah yang sering terjadi adalah saat 

diminta data polis/nasabah yang sudah dibayar oleh pimpinan. 

karena terlalu banyak data nasabah yang dibuat sehingga membuat 

sulit untuk menemukan data polis/nasabah yang sudah dibayar atau 

belum.  
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3.1.4 Cara mengatasi kendala 

Adapun solusi untuk mengatasi masalah yang peserta PKL hadapi 

yaitu dengan menandai setiap data polis/nasabah yang sudah dibayar 

dengan memberikan shading. untuk warna merah diberikan pada data 

nasabah yang sudah dibayarkan dan untuk warna hijau diberikan pada 

data nasabah yang masuk daftar termin sedangkan untuk warna merah 

dan hijau diberikan pada data nasabah yang sudah dibayarkan dan 

masuk daftar termin. apabila pimpinan atau pihak lain yang meminta 

data polis / nasabah sudah dibayar akan lebih cepat dan tepat untuk 

ditemukan. Setelah selesai di shading peserta PKL menghitung data 

polis / nasabah yang sudah dibayar, serta menghitung nominal yang 

sudah dibayarkan.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                                     Gambar 3.10 Pemberian Shading 
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3.2  MEGA LESTARI SILABAN 

NPM  17311304 

 

3.2.1  Bidang Kerja 

      Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan tepatnya di 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung, penulis ditugaskan di bagian Klaim yang memiliki tugas 

antara lain : 

1.    Membuat Surat Klaim  Habis Kontrak 

2. Membuat Surat Permohonan Perbaikan Status Klaim HK 

3. Mengarsip data Klaim Habis Kontrak dan Nilai Tunai 

4. Membuat Laporan Portofolio Bil & Migrasi 

5. Mengrekap daftar buku debet pengutipan setiap cabang 

 

3.2.2  Pelaksanaan Kerja 

Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Membuat surat persetujuan HK (Habis Kontrak) 

      Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari 

pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya 

dalam perjanjian. Pengajuan klaim tentu ada prosedurnya yang 

terdiri dari dasar- dasar klaim dan jenis – jenis klaim. Penulis 

ditugaskan untuk membuat surat persetujuan Klaim Habis Kontrak 

atau HK. Klaim Habis Kontrak tersebut timbul ketika jangka waktu 

perjanjian asuransi telah berakhir, sementara polis berlaku (premi 

telah dibayar selama jangka waktu kontrak). Dengan habisnya 

kontrak klaim nasabah atau pemegang polis akan mengajukan 

Klaim Habis Kontrak ke Kantor Cabang. Untuk mengajukan klaim 

tersebut nasabah atau pemegang polis harus melengkapi beberapa 

dokumen yang dibutuhkan seperti : polis asli, tanda terima 

pembayaran premi terakhir, photocopy identifikasi pemegang polis. 

Layanan Cabang akan memeriksa kelengkapan berkas jika semua 

terpenuhi maka akan dikirim kan ke Kantor Wilayah.  
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Kantor wilayah menerima dan memeriksa berkas sesuai batas 

kewenangan melakukan verifikasi atas dokumen klaim yang 

diajukan. Jika berkas sesuai maka surat akan dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Word 2007. Setelah surat selesai 

dibuat lalu surat akan di cetak. Adapun tampilan surat persetujuan 

klaim habis kontrak yang dibuat dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

 

 

     Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020)        

                         Gambar 3.11  Surat Persetujuan HK 
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Berikut tahap pembuatan surat persetujuan Habis Kontrak : 

a) Pada tahap pertama penulis menerima berkas klaim yang 

sudah dilakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan dan 

sudah diberikannya no surat oleh bagian kesekretarisan. 

Berikut tampilan nomor surat yang ada pada surat 

persetujuan Habis Kontrak : 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020)             

     Gambar 3.12  Nomor surat persetujuan Habis Kontrak 

 

Pada gambar diatas terdapat tanggal surat, nomor, dari dan 

untuk surat.  

a. Untuk tanggal surat ditulis sesuai dengan tanggal 

pembuatan surat.  

b. Nomor surat seperti 871 merupakan no surat yang 

diberikan bagian kesekretarisan, untuk -3/KWL-

LPG/HK/8/2020, “-3” merupakan kode untuk 

bagian klaim HK, KWL-LPG merupakan kode 

untuk kantor wilayah lampung, HK merupakan 

singkatan dari klaim Habis Kontrak, 8 merupakan 

bulan pembuatan surat tersebut, 2020 adalah tahun 

dalam pembuatan surat persetujuan HK tersebut. 

c. Pada gambar diatas, Untuk : Kepala Cabang Curup 

merupakan tujuan pembuatan surat ini, dalam 

menentukan hal tersebut penulis harus mengecek 

berkas klaim. Pada berkas klaim ada kode cabang 

yang di mana merupakan Kantor Cabang tersebut 

dan setiap cabangnya memiliki kode tersendiri. 
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b) Setelah tanggal, nomor, dari dan untuk surat disesuaikan 

maka selanjutnya hal data polisnya disesuaikan dengan 

berkas klaim yang diberikan. Berikut gambar hal dan data 

polis pada surat persetujuan HK : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                Gambar 3.13 Hal surat persetuajuan HK 

 

Dari gambar diatas Hal surat disesuaikan dengan Kantor 

cabang yang ada pada berkas klaim, juga Polis nomor dan 

atas nama pemegang polis. Setelah hal sudah disesuikan 

ada bagian yang disesuaikan pada bagian pembuka surat. 

Seperti “tanggal 30-07-2020” tanggal ini disesuaikan 

dengan berkas klaim yang diberikan yang dapat dilihat di 

data polis. Setelah disesuaikan selanjutnya data polis yang 

dapat diliat dibawah ini : 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                       Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

     Gambar 3.14 Data polis pada surat persetujuan HK 
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Data - data polis disesuaikan dengan polis yang ada pada 

berkas klaim yang di mana data polis terdapat : nomor 

polis, nama pempol, nama tertanggung, mulai asuransi, 

macam asuransi, uang pertanggung, premi, jw.premi/cb, top 

up tabungan, bayar premi s/d, kantor debit. 

c) Setelah bagian data polis sudah disesuaikan selanjutnya 

bagian akhir surat di mana terdapat nomor polis dan atas 

nama pemegang polis yang disesuaikan juga dengan polis 

diberkas klaim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                                         Gambar 3.15 Bagian akhir surat persetujuan HK  

 

d) Setelah semua bagian – bagian surat disesuaikan maka surat 

diprint, dipastikan terlebih dahulu font surat arial narrow 

yang berukuran 10 dengan ukuran kertas 8,5 x 13”.  

e) Selanjutanya surat yang diprint dan berkas diberikan 

kembali ke bagian Klaim AJB Bumiputera 1912 untuk 

diperiksa, jika sudah sesuai dengan diminta bagian klaim 

akan memberikan paraf surat persetujuan Habis Kontrak. 

Kemudian surat persetujuan Habis Kontrak dilanjutkan ke 

bagian Kesekretarisan AJB Bumiputera 1912 untuk dicap 

dengan stempel logo bumiputera dan stempel Kepala 

Kantor Wilayah. Setelah dicap surat akan diberikan ke 

bagian Kepala Adminitrasi AJB Bumiputera 1912 dan 
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dilanjutakan kepada Kelapa Kantor Wilayah AJB 

Bumiputera 1912 untuk ditandatangani. Selanjutnya surat 

persetujuan Habis Kontrak akan diarsipkan. 

 

2. Membuat Surat Permohonan Perbaikan Status Klaim HK 

      Status klaim atau status aktifitas klaim merupakan sebuah 

proses sampai sejauh mana pengajuan klaim Habis Kontrak di 

proses. Dalam prosesnya mengunakan istilah,  misalnya status 1 

yang diartikan status klaim diajukan dikantor cabang yang di mana 

hal ini juga diartikan awal pengajuan klaim Habis Kontrak. Penulis 

ditugaskan untuk mengetik ulang kembali surat permohonan 

perbaikan status klaim HK yang sebelumnya sudah ada. Di mana 

penulis hanya mengikuti apa yang diarahkan untuk mengetik ulang 

agar Surat permohonan Perbaikan Status Klaim HK sesuai dengan 

yang diminta. Setelah surat diketik ulang yang di mana nomor 

surat diberikan oleh bagian kesekretarisan, surat tersebut diprint 

dan diperiksa apakah sudah sesuai dengan yang diminta. Setalah 

diperiksa Surat Permohonan Perbaikan Status Klaim HK 

dilanjutkan ke bagian Kesekretarisan AJB Bumiputera 1912 untuk 

distempel dengan logo Bumiputera dan stempel logo Kepala 

Administrasi AJB Bumiputera 1912.  

      Setelah diberikan stempel, surat akan diberikan  ke bagian 

Kepala Administrasi AJB Bumiputera 1912 untuk ditandatangani. 

Adapun tampilan Surat Permohonan Perbaikan Status Klaim HK 

dapat dilihat dibawah ini : 
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     Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

        Gambar 3.16 Surat Permohonan Perubahan Staus Klaim 

 

3. Mengarsip data Klaim Habis Kontrak dan Nilai Tunai 

      Dalam mengarsip data klaim habis kontrak dan nilai tunai 

digunakan Map ordner. Map ordner adalah map yang terbuat dari 

kertas atau plastik dan memiliki ruang yang besar. Berkas klaim 

yang di arsipkan disesuai dengan jenis klaimnya dan menggunakan 

map ordner yang berbeda. Sebelum memasukkan berkas ke dalam 

map ordner berkas klaim Habis Kontrak dan Nilai Tunai dibolong 

dengan menggunakan pembolong kertas agar dapat masuk ke 

dalam map ordner, selanjutnya berkas diarsipkan ke map ordner 
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berdasarkan tanggal, bulan dan tahun atau dari berkas terlama ke 

terbaru. 

 

4. Membuat Laporan Portofolio Bil & Migrasi 

      Dalam membuat Laporan Portofolio Bil & Migrasi. Bil & 

Migrasi merupakan sebuah sistem yang dimiliki oleh AJB 

Bumiputera 1912. Penulis ditugas untuk membuat laporan tersebut 

sesuai dengan data yang diberikan oleh staff dan menggunakan 

Microsoft Excel 2013. Dalam laporan tersebut terdapat data – data  

Bil dan Migrasi dari setiap cabangnya. Data-data terdiri dari folio, 

sisa peminjaman, sisa bunga dan sisa denda. Adapun tampilan 

Laporan Portofolio Bil & Migrasi dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

              Gambar 3.17  Laporan Portofolio Bil & Migrasi 

 

5. Merekap daftar buku debet pengutipan setiap cabang 

      Dalam merekap daftar buku pengutipan setiap cabang, terlebih 

dahulu masuk kedalam sistem Bil yang dimiliki AJB Bumiputera 

1912. Penulis ditugaskan untuk merekap daftar buku debet 

pengutipan setiap cabang ke dalam Microsoft Excel. Untuk 

mengambil data tersebut staff sudah membuka sistem sehingga 

penulis hanya merekap data dari sistem Bil ke dalam Microsoft 

Excel. Dalam Microsoft Excel daftar direkap berdasarkan setiap 
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cabang, sehingga setiap sheet berdasarkan nama Kantor Cabang. 

Setelah semua daftar buku pengutipan setiap cabang direkap data 

akan diberikan ke staff AJB Bumiputera 1912. 

 

3.2.3   Kendala yang dihadapi 

   Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tidak terlepas dari 

berbagai kesulitan, adapun kendala yang dihadapi penulis yaitu dalam 

awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis mengalami kesulitan 

untuk menentukan, kode cabang, tanggal proses dan tanggal surat 

penerimaan klaim. Hal tersebut terjadi dikarenakan penulis masih awam 

dalam dunia Asuransi sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan 

tanggal. 

 

3.2.4  Cara Mengatasi Kendala 

      Untuk mengatasi kendala yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan, untuk menentukan kode cabang penulis 

menyediakan catatan untuk mempermudah dengan dibantu oleh Staff 

Klaim AJB Bumiputera 1912 untuk dijabarkan. Kode cabang 

merupakan kode yang menjelaskan letak Kantor cabang tersebut. 

Dengan adanya catatan tersebut, dapat mempermudah dalam penulisan 

surat dan data – data rekap yang diberikan staff AJB Bumiputera 1912. 

Untuk mengatasi dalam menentukan tanggal proses dan tanggal surat 

penerimaan klaim untuk pembuatan surat, penulis lebih mempelajari 

perbedaan dari tanggal proses dan tanggal surat penerimaan klaim. 

Untuk tanggal proses merupakan tanggal di mana klaim diajukan ke  

Kantor Cabang dan untuk tanggal surat penerimaan klaim merupakan 

tanggal penerimaan klaim yang di mana sudah diproses Kantor Cabang 

dan dilanjutkan ke Kantor Wilayah AJB Bumiputera. Dengan itu tidak 

lama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat 

mengatasi kendala yang dihadapi. 
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3.3 Millenia Desya Ramandha 

      NPM  17311219 

3.3.1 Bidang Kerja 

      Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 Bandar Lampung, penulis ditugaskan di 

Bidang Klaim yang memiliki tugas antara lain : 

1. Membuat Surat Persetujuan Klaim Nilai Tunai Sebagian 

2. Mengecek data Termin  

3. Melakukan Pengarsipan  

4. Photocopy surat dan dokumen 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

         Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Membuat Surat Persetujuan Klaim Nilai Tunai Sebagian 

      Menurut Wursanto (1991) surat adalah suatu alat penyampaian 

informasi atau keterangan-keterangan (keputusan, pernyataan, 

pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya), secara tertulis dari 

satu pihak kepada pihak lain. Penulis dalam pelaksanaan PKL 

ditugaskan dalam bagian Persetujuan Klaim. 

       Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. 

Pengajuan klaim tentu ada prosedurnya yang terdiri dari dasar- 

dasar klaim dan jenis – jenis klaim. 

      Klaim Nilai Tunai adalah tuntutan dari pihak tertanggung untuk 

menarik nilai tunai namun harus dengan prosedur yang 

diberlakukan di tiap perusahaan asuransi. 

Berikut merupakan tahap dalam membuat Surat Persetujuan Klaim 

Nilai Tunai Sebagian : 

a.  Surat ini akan dibuat ketika ada nasabah yang mengajukan 

klaim nilai tunai sebagian dan untuk membuat surat persetujuan 
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klaim nilai tunai sebagian nasabah harus melengkapi beberapa 

dokumen yang dibutuhkan seperti : polis asli, photocopy buku 

tabungan, dan photocopy kartu identitas, lalu nasabah 

mengirimkan berkas tersebut melalui online atau offline. Surat 

dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : Dokumen  AJB BUMIPUTERA 1912 LAMPUNG (2020) 

                         Gambar 3.18 Blanko surat pengajuan klaim 

b. Setelah surat selesai dibuat lalu surat akan di cetak, kemudian 

surat dicap atau stempel. Stempel yang digunakan ialah stempel 

logo perusahaan dan stempel nama lengkap sekaligus jabatan 

kepala Kantor Wilayah. Kemudian diserahkan kepada sekretaris 

yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah 

AJB Bumiputera 1912 untuk ditandatangani, setelah sudah di 

tanda tangani surat lalu di photocopy, surat yang asli akan 
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dikirim ke kantor cabang beserta polis asli nasabah dan surat 

yang telah di photocopy akan dijadikan arsip perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                   

  

                               Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Lampung (2020) 

                                Gambar 3.19 Surat Persetujuan Klaim Nilai Tunai Sebagian 
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c. Setelah surat sudah di cap dan ditanda tangani, kemudian surat 

dan data-data nasabah yang sudah lengkap akan diphotocopy 

dan sebagian surat serta berkas yang telah diphotocopy dan 

disusun sesuai dengan tembusan, satu rangkap di simpan untuk 

arsip klaim habis kontrak dan rangkap yang lain dipisahkan 

sesuai dengan tembusan yang ada pada surat tersebut kemudian 

dimasukan kedalam amplop untuk segera dikirimkan ke alamat 

kantor cabang yang dituju.  

 

 

 

                                          

    

  

  

 

 

 

                                    

 

                                 Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Lampung (2020) 

                                             Gambar 3.20 Amplop pengiriman berkas 

 

d. Setelah  dimasukan  kedalam  amplop dan menuliskan nomor 

surat dan menuliskan alamat, kemudian menulis dibuku agenda 

surat keluar. Didalam buku agenda surat keluar dituliskan 
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Nomor Surat, Nomor Surat berisikan kode surat, kode Klaim, 

kode Kantor Wilayah, Bulan dan Tahun. Contoh penulisan 

nomor surat “256-3/KWL-LPG/NT-Sebagian/7/2020”, dan 

kemudian menuliskan alamat tujuan sesuai dengan yang 

tercantum di amplop tersebut.  

 

2. Mengecek data termin  

a. Peserta PKL ditugaskan untuk mengecek data termin di Website 

untuk melihat apakah nasabah yang mengajukan klaim sudah 

terbayar atau belum terbayar. Pengecekan termin dilakukan melalui 

Website Resmi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 

dengan nama Website yaitu (portal.bumiputera.net), Website resmi 

ini menggunakan Local Area Network (LAN) intranet yang hanya 

bisa diakses oleh Staf Kantor Wilayah, cara mengecek termin yaitu 

dengan mencantumkan nomor polis dan jenis klaim.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                Sumber : portal.bumiputera.net (2020) 

                                  Gambar 3.21 Mengecek data Termin 

         

b. Setelah nomor polis dan jenis klaim sudah dicantumkan selanjutnya 

klik tombol search, setelah diklik maka akan menampilkan data 

nasabah yang mengajukan klaim. Pengecekan ini berfungsi untuk 

mengetahui apakah klaim sudah terbayar atau belum terbayar. Jika 

status klaim sudah terbayar maka ditabel status aktifitas klaim akan 
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menampilkan kode 8-7F menandakan bahwa Nomor Polis nasabah 

yang dicek tersebut sudah dibayarkan oleh Kantor Pusat AJB 

Bumiputera 1912 dan nasabah yang berstatus sudah dibayar akan 

diberi tanda menggunakan stabilo dilembar Termin yang asli. Jika 

belum terbayar akan dibuatkan surat persetujuan klaim HK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Sumber : portal.bumiputera.net (2020) 

                                                 Gambar 3.22 Mengecek data Termin 

3. Melakukan Pengarsipan  

Menurut Dr. Basir Barthos (Barthos 2005:1) menyebutkan bahwa Arsip 

adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan 

yang memuat keterangan - keterangan mengenai sesuatu obyek (pokok 
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persoalan) ataupun peristiwa. Liang (1992) menyatakan bahwa arsip 

adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena 

mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara 

cepat ditemukan kembali.  

a. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Wilayah 

Lampung menggunakan atau mengelola arsip secara manual, 

karena dokumen yang dikelola masih berupa kertas maupun media 

fisik lainnya. Pengarsipan dokumen-dokumen ini dilakukan 

menggunakan laci besi dan binder bantex untuk menyusun surat 

dan dokumen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Lampung (2020) 

                        Gambar 3.23 Pengarsipan surat atau dokumen AJB Bumiputera 
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b. Surat yang telah dibuat dan dicetak serta yang sudah diberi nomor 

surat besrta dokumen lainnya akan di photocopy terlebih dahulu 

untuk diarsipkan, dan  dokumen yang asli akan dikirimkan ke 

alamat kantor cabang yang dituju. Kemudian dokumen-dokumen 

tersebut ditaruh didalam binder bantex. Pengarsipan ini dilakukan 

ketika ada nasabah yang mengajukan klaim habis kontrak, surat ini 

diarsipkan menggunakan binder bantex berdasarkan tanggal, bulan, 

dan tahun surat tersebut dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                     Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 (2020) 

                           Gambar 3.24 Pengarsipan surat atau dokumen AJB Bumiputera 

 

c. Untuk pengarsipan dokumen yang menggunakan laci besi 

dilakukan dengan cara menaruh dokumen - dokumen tersebut di 

dalam map dan diberi nama di bagian depan, setelah dimasukan  

kedalam map dokumen tersebut akan dimasukan kedalam leci besi. 
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4. Photocopy surat dan dokumen 

Mesin photocopy merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi 

untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun 

sumber lain. Mesin photocopy pertama kali ditemukan oleh ahli 

fisikawan Amerika Chester Carlson pada tahun 1939. Mesin photocopy 

menggunakan energi  listrik statis untuk menggandakan naskah. Mesin 

photocopy yang digunakan yaitu menggunakan mesin Fuji Xerox. 

Untuk surat dan dokumen asli akan diphotocopy terlebih dahulu 

sebelum dokumen yang asli dikirimkan ke kantor cabang dan dokumen 

yang sudah dicopy yang nantinya akan dijadikan arsip. Mesin 

photocopy yang digunakan yaitu menggunakan mesin Fuji Xerox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                        

 

                         Sumber : Dokumen AJB Bumiputera 1912 Lampung (2020) 

                               Gambar 3.25 Dokumen yang sudah di photocopy  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chester_Carlson&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1939
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik_statis
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3.3.3 Kendala yang di hadapi :  

      Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terlepas dari 

berbagai macam kesulitan, adapun kendala yang dihadapi saat 

Pelaksanaan PKL di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 

Kantor Wilayah Lampung adalah arsip surat atau dokumen di binder 

bantex maupunun di laci besi.Yang dimana masih belum tersusun 

dengan baik. 

 

3.3.4 Cara mengatasi kendala  

      Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur dan 

berencana karena mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan 

dapat cepat di temukan kembali (Sedarmayanti,2003). Maka cara 

mengatasinya arsip yang disusun tersebut diberikan pembatas dan 

label. Jika surat atau dukumen tersebut disusun di binder bantex 

maka penyusunan sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun mulai dari 

urutan terlama sampai terbaru dan diberi pembatas pertahun. Dan 

dokumen-dokumen yang tersimpan di laci besi merupakan dokumen 

milik Staf Kantor Wilayah  maka dibuat label di setiap tingkatan laci 

dan ditempel dibagian depan laci, label tersebut dibuat berdasarkan 

urutan jabatan setiap Staf Kantor Wilayah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat  

menyimpulkan setelah melaksanakan PKL di Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Provinsi Lampung adalah : 

1. Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis 

memperoleh kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah 

yang dihadapi di perusahaan AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah 

Lampung, dan mengetahui kegiatan tentang pengelolaan dan tata ruang, 

sehingga dapat memperoleh wawasan serta gambaran dalam dunia kerja 

kedepannya.  

2. Setelah melaksanakan PKL penulis dapat memahami konsep - konsep 

di dunia kerja secara nyata, serta dapat bekerja sama dalam tim dengan 

mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja yang menjadikan 

penulis kompeten, berwawasan, disiplin, dan bertanggung jawab atas 

tugas – tugas yang diberikan oleh AJB BUMIPUTERA 1912. 

4.2 Saran 

      Berdasarkan pengalaman penulis selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan terdapat hal yang ingin disarankan antara lain : 

1. Dalam pengarsipan masih terdapat berkas-berkas yang tidak teratur dan 

dibutuhkan waktu dalam pencarian berkas, untuk itu dalam pengarsipan 

berkas agar dapat disusun berdasarkan waktu dan dikelompokkan 

berdasarkan jenis berkas sehingga berkas dapat ditemukan dengan 

cepat. 

2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912, memiliki kompetensi 

keahlian yang dibutuhkan antara lain, mampu mengoperasikan sistem 

informasi yang digunakan, menguasai aplikasi Microsoft Word dan 

Microsoft Excel, Ilmu Matematika, Bahasa indonesia, dan sikap kerja 

yang dibutuhkan adalah disiplin, teliti, fokus, dan memiliki kemampuan 

bekerjasama  dengan tim. 
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Lampiran 1. Form Penilaian Amalia Maulidy 
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Lampiran 2. Form Penilaian Mega Lestari Silaban 
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Lampiran 3. Form Penilaian Millenia Desya Ramandha 
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Lampiran 4. Catatan Harian Amalia Maulidya 
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Lampiran 5. Catatan Harian Mega Lestari Silaban 
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Lampiran 6. Catatan Harian Millenia Desya Ramandha 
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Lampiran 7. Daftar Hadir 
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