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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

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

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi. Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama dua 

bulan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 hingga 20 September 2020 yang 

dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. 

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja untuk megatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai salah satu 

kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Lampung, BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung melayani semua proses penjaminan 

sosial bagi para tenaga kerja atau pegawai, baik sipil maupun swasta yang ada di 

Lampung khususnya di daerah Bandar Lampung. Pada pelaksanaan PKL 

penempatan bidang kerja dilakukan pada bagian yang sesuai dengan kebijakan 

pembimbing PKL di perusahaan. Pada pelaksanaannya penulis ditempatkan dalam 

satu bidang yang sama yaitu pada Sub Bidang Kearsipan. 

Dalam pelaksanaan PKL yang penulis lakukan di Sub Bidang Kearsipan, 

penulis mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain menginputkan voucher 

jaminan ke dalam Microsof Excel, menyusun berkas voucher yang akan 

diarsipkan, dan memberi cap lunas pada berkas voucher jaminan. Dalam 

pelaksanaannya penulis menemukan beberapa kendala yang menghambat 

pekerjaan di bidang kearsipan, namun kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. 

Penulis dapat mengetahui prosedur pengarispan dokumen dengan baik dan rapih 

yang bertujuan untuk mempermudah karyawan dalam menemukan dokumen yang 

dicari. Mahasiswa yang akan malaksanakan praktik kerja lapangan diharapkan 

dapat mempersiapkan diri dan mengerti tentang Microsoft Excel dan Trouble 

shooting agar saat melakukan praktik kerja lapangan sudah tahu dasar-dasar pada 

bagiannya masing-masing.  

 

 
 

Kata Kunci : PKL, BPJS, Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja, 

maka dengan itu perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Tujuan 

diadakannya program PKL ini adalah sebagai penerapan ilmu pengetahuan di 

instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra dari program PKL. FTIK 

(Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia memahami 

bahwa program PKL merupakan suatu cara yang strategis dalam proses 

pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja 

profesional. Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk implementasi secara 

sistematis dan  saling berkaitan  antara  program  pendidikan dengan program  

penguasaan  keahlian yang  di peroleh  melalui  kegiatan  kerja secara  langsung  

di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Universitas Teknokrat 

Indonesia bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar 

Lampung dengan menitipkan mahasiswanya agar dapat menggali kemampuan dan 

keuletan serta keterampilan dalam bekerja. 

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja untuk megatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga 

Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang 

dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang 

jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. BPJS 

Ketenagakerjaan sudah beroperasi secara aktif sejak 1 Juli 2015 yang mana fokus 

dari program sosial pemerintah ini adalah para tenaga kerja atau pegawai, baik 

sipil maupun swasta. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar 

Lampung merupakan salah satu kantor cabang yang ada di wilayah Sumbagsel 

yang beralamat di Jalan Drs. Warsito No.4 Teluk betung selatan Bandar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
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Lampung. Sebagai salah satu kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di 

wilayah Lampung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung melayani 

semua proses penjaminan sosial bagi para tenaga kerja atau pegawai, baik sipil 

maupun swasta yang ada di Lampung khususnya di daerah Bandar Lampung. 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Bandar Lampung merupakan sarana yang tepat bagi para mahasiswa untuk 

mengetahui dan mempraktikkan secara langsung bagaimana melakukan 

penginputan data, mengolahan data, mengatur jaringan komputer dan membuat 

laporan. Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini, mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Praktik 

Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dalam dunia 

kerja serta mendapatkan pengalaman dalam dunia Kerja dan diharapkan bisa 

langsung terjun ke dalam dunia kerja setelah lulus kuliah. 

 

1.1 Tujuan PKL 

 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesatuan dalam proses 

belajar yang harus penulis selesaikan, karena praktik ini sangat dibutuhkan 

terutama untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di dunia kerja yang 

sebenarnya, adapun tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan di BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. Melatih dan menambah pengetahuan serta keterampilan mahasiswa dalam 

dunia kerja di BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Mendapatkan pengalaman kerja langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan penginputan data dan 

pengolahan data dalam bidang kearsipan di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

1.2 Kegunaan PKL 

 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah: 

1.2.1 Bagi Penulis 

Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita 

dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi penulis yaitu  : 
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1. Untuk menambah pengetahuan dan mengetahui proses kerja yang ada pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. 

2. Untuk mengembangkan keterampilan, kreatifitas, kedisiplinan kerja serta 

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.   

3. Untuk menambah wawasan serta melatih diri agar dapat bekerja 

secara  profesional dan optimal. 

 

1.2.2 Bagi Universitas 

Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita 

dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi Universitas yaitu  : 

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Universitas akan lebih dikenal di dunia industri atau perusahaan. 

 

1.2.3 Bagi Perusahaan 

Dengan adanya praktek kerja lapangan (PKL) di BPJS ketenagakerjaan kita 

dapat mendapatkan kegunaan PKL bagi Perusahaan yaitu  : 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dan 

meringankan pekerjaan perusahaan. 

2. Adanya kritik yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). 

3. Mengembangkan    kemampuan  perusahaan    dalam memberikan bimbingan 

dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

1.3 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

Kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. Perusahaan ini merupakan lembaga 

negara yang bergerak di bidang Asuransi Sosial beralamat di Jalan Drs. Warsito 

No.4 Teluk betung selatan Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari 

Universitas Teknokrat Indonesia menuju Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Bandar Lampung dengan jarak sekitar 10.3 km dengan waktu sekitar 25 menit 
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menggunakan alat transportasi darat (motor). Untuk lokasi BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 1.1: 

 

  
 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (dua) 

bulan, tepatnya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 

2020. Praktek Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan di kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung  yaitu : 

Tabel 1.1 Jadwal waktu pelaksanaan PKL 

Hari Jam masuk Istirahat Jam pulang 

Senin 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 14.00 WIB 

Selasa 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 14.00 WIB 

Rabu 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 14.00 WIB 

Kamis 08.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 14.00 WIB 

Jumat 08.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 14.00 WIB 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah dari BPJS Ketenagakerjaan di lansir dari web BPJS 

Ketenagakerjaan, penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu 

tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan 

Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan 

program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial 

yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor 

formal  (Ketenagakerjaan, 2020). 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU 

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses 

lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan (Ketenagakerjaan, 2020).  

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial 

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 

tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek  

(Ketenagakerjaan, 2020).  

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 
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kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan 

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.                  

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu 

berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, 

yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan 

rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja (Ketenagakerjaan, 2020). 

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan 

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011 (Ketenagakerjaan, 2020). 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 

Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015 (Ketenagakerjaan, 2020). 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan 

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan 

yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan 

manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi 

penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia. 
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2.2 Logo Instansi 

 

Logo perusahaan merupakan gambaran dari identitas sebuah perusahaan. 

Adapun logo dari BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan, 2020) 

 

Arti logo BPJS Ketenagakerjaan: 

 

Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda yaitu 

hijau, putih, kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan 

sekedar agar logo baru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna 

tersebut mengandung nilai dan makna filosofis tertentu, yaitu: 

 

HIJAU: 

1. Warna hijau melambangkan kesejahteraan. 

2. Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, 

harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan. 

  

PUTIH: 

1. Warna putih melambangkan integritas. 

2. Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan 

dan kesempurnaan sebagai simbil kebaikan. 

  

KUNING 

1. Warna kuning melambangkan optimism. 

2. Warna kuning diharapakn dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan 

dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. 
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BIRU 

1. Warna biru melambangkan keberlanjutan. 

2. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang. 

 

2.3 Nilai - Nilai Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan 

 

Nilai-nilai perusahaan (shared values) yang dianut oleh BPJS 

Ketenagakerjaan adalah ETHIKA yang merupakan kepanjangan dari: 

1. Iman 

2. Ekselen 

3. Teladan 

4. Harmoni 

5. Integritas 

6. Kepedulian 

7. Antusias 

 

2.4 Visi Dan Misi Perusahaan 

Berdasarkan halaman website www.bpjsketenagakerjaan.go.id telah 

memiliki visi dan misi yang harus diketahui, dihayati dan dilaksanakan oleh setiap 

karyawan untuk menjalankan kegiatan di perusahaan yang terdiri dari visi dan 

misi perusahaan berikut: 

 

2.4.1 Visi  

 

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang 

Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. 

 

2.4.2 Misi  

 

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan 

berkomitmenUntuk : 

1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. 

3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. 
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2.5 Prestasi  

 

Pada Tahun 2016 – 2019 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung 

banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori diantaranya dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 

 

 

Tabel 2.1 Prestasi BPJS Ketenagakerjaan 

No Nama Penghargaan Kategori & Tanggal Pemberi Penghargaan 

1 

Indonesia Good Corporate 

Governance 2016 

Good Corporate 

Governance Terbaik 

dengan Predikat A 30 

Maret 2016 

 

 

 

Economic Review 

2 

Customer Relationship 

Award 2016 

- Most Delligent 

- Most Attentive 29   

September 2016 

 

Frontier 

3 
Assa Recoqnition Award 

2016 

Customer Service 

22 September 2016 

Asean Social 

Security Association 

4 Top Social Insurance 
Top Social Insurance 

29 November 2016 

Bussiness News 

Indonesia 

5 SPEx 2 Award 2016 

The Best in Insurance 

Industry 5 Desember 

2016 

GML Performance 

6 

 

Risk Management Award 

 

 

 

 

 

 

Public Initiatives 

8 Desember 2016 

Enterprise Risk 

Management 

Academy 
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7 

Indonesia Corsec dan 

Corpcomm Award 

(ICCA) II 2017 

Juara Umum II 

Perusahaan Terbaik: 

- Peringkat I SWOT 

dan Action Plan 

- Peringkat I 

Perusahaan   

Pemerintah 

- Peringkat I 

Innovation   Report 

- Peringkat II 

Organization 

Structure 

Economic Review 

8 
ANRI AWARD 2018 

 

Juara Harapan I Unit 

KearsipanTerbaik 

Nasional Kategori 

Lembaga Negara/ 

Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian 17 

Agustus 2018 

Arsip Nasional 

Republik Indonesia 

9 

Sustainability Reporting 

Award 2019 

 

Best Government 

Institution Sustainability 

Report 

24 Februari 2019 

Nasional Center of 

Sustainability 

Reporting (NCSR) 

10 
PR Indonesia Award 2019 

 

Juara Umum Platinum 

2019 

Gold Winner Kanal 

Digital – Website 

Gold Winner Kanal 

Digital- Media Sosial 

Silver Winner Owned 

Media -Media Cetak 

Report 

29 Maret 2019 

PR Indonesia 



11 

 

 

11 

Juara Umum penghargaan 

Indonesia Human Capital 

Award (IHCA) ke-VI tahun 
2020 

Perusahaan 

24 Juli 2019 

Majalah Economic 

Review 

12 

Bronze Medal Best 

Sustainability Report for 

Public Sector 

Asia Sustainability 

Reporting Awards 

(ASRA) 

5 Juni 2020 
 

CSRWorks International 
 

13 
The Best Human Capital of 

The Year 2020 

Perusahaan 

24 Juli 2019 

 

Majalah Economic 

Review 

 

 

2.6 Struktur Organisasi BPJS  

Organisasi merupakan wadah dimana terdapat sekumpulan orang yang 

bertugas untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang 

menguntungkan mengacu pada cara membagi, mengelompokkan, 

mengkoordinasikan aktifitas organisasi menjadi hubungan antar kepala kantor 

cabang, karyawan yang terlampir. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung  
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Tugas dan tanggung jawab sebagai personil adalah sebagai berikut: 

1. Kepala kantor cabang 

Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan di 

unit kerjanya. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional di 

kantor cabang. Mengarahkan dan memastikan peningkatan pelayanan 

kepada peserta. Menentukan pelaksanaan sistem ADM dan Umum. 

Melaksanakan fungsi sistem teknologi informasi. Menyusun laporan 

kegiatan secara tepat waktu. Memberikan persetujuan atas rencana kegiatan 

dan operasionalisasi di kantor cabang yang terkait dengan bidang 

pemasaran, pelayanan, keuangan, SDM dan Umum. Mengajukan pencairan 

anggaran rutin sesuai batas kewenangan. 

2. Kepala Bidang Pemasaran 

Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk 

mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi 

dan menetapkan target kepesertaan. Mengendalikan pelayanan administrasi 

kepesertaan serta keluhan peserta untuk meningkatkan kepuasan 

peserta.Mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kepada peserta dan pihak-

pihak terkait lainnya. Mengusulkan penghapus bukuan piutang macet non 

aktif.Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan MO. 

3. Marketing Officer 

Menyusun usulan program pemasaran untuk tim-nya, mengkoordinasikan 

dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakui sisi kepesertaan 

baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan 

(untuk masuk kembali menjadi peserta), serta melakukan pembinaan kepada 

tim, guna mamastikan tercapainya target kepeserta dan iuran yang telah 

diberikan. 

4. Relationship Officer 

Munyusun usulan rencana pengelola kepercayaan untuk tim-nya 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta 

(sebagian dari program CRN), memberikan pelayanan dan menangani 

keluhan peserta dengan cepat, serta melakukan pembinaan kepada tim-nya, 
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guna tercapai tertip administrasi, adanya hubungan baik dengan peserta, dan 

meningkatkan kepesertaan dan iuran yang telah berlakukan. 

5.  Penata Madya Administrasi Pemasaran 

Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran 

dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi 

dan penghitungan besar iuran denda (jika ada), guna menyediakan data yang 

akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan 

pemasaran.  

6. Kepala Bidang Pelayaanan 

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggara dan pelaksnaan program JHT, JKK, JP, JK guna memastikan 

kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang 

di tentutan. 

7. Penata Madya Pelayanan 

Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program 

JHT dan JKK, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai 

ketentuan yang berlaku, guan memenuhi jewajiban persyaratan klaim pada 

perserta dengan tepat jumlah dan waktu. 

8. Customer Service Officer 

Memberikan pelayanan informasi program BPJS ketenagakerjaan dan 

menerima keluhan peserta untuk meningkatkan pelyanan yang cepat dan 

akurat. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan 

pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan yang baik dan benar. 

9. Kepala Bidang Umum & SDM 

Mengirim data kepesertaan (iuran, jaminan dan keuangan) secara periodik. 

Mempersiapkan pelaksanaan diklat sesuai batas kewenangan untuk 

meningkatkan keterampilan dan wawasan karyawan. Memastikan 

terlaksananya pemberian hukuman dan usulan penghargaan untuk 

menegakkan disiplin karyawan dan meningkatkan motivasi kerja. 
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   10. Penata Media SDM 

Melaksanakan dan menata administrasi karyawan kantor cabang. 

Melaksanakan tertib administrasi karyawan (pembayaran gaji, lembur, 

cuti, absensi, SPPD. 

11. Penata Muda Umum 

Membantu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. 

Menyiapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang 

berlaku. Mengatur dan memelihara sarana dan prasarana kerja agar selalu 

dalam kondisi siap pakai. 

12. Penata Madya Kearsipan 

Memastikan semua berkas terarsip dengan baik sesuai ketentuan yang 

berlaku dan memastikan pengelolaan arsip dilakukan secara berskala 

sehingga data semua disajikan dengan rapih. 

13. Sekretaris 

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan 

organisasi di lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan.  

14. Kepala Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi 

Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

keuangan untuk pengendalian anggaran. Mengendalikan rekening antara 

untuk tertib administrasi keuangan. Merencanakan, memelihara 

pengamanan data dan sistem komputerisasi untuk kelangsungan 

operasional. Mengusulkan pencairan anggaran rutin sesuai dengan batas 

kewenangan. Mengusulkan penempatan investasi dana di daerahnya sesuai 

batas kewenangan kantor cabang. 

15. Penata Madya Keuangan 

Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang dikantor cabang, 

melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi 

yang terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna 

menghsilkan pengelolaa  anggaran yang efektif serta dipenuhinya 

kewajiban yang terkait dengan pajak. 
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16. Penata Madya TI 

Melakukan pengaturan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

hardware, software dan jejaring serta mengelola database dan aplikasi, 

guna mengoptimalkan pengoprasian perangkat sistem informasi untuk 

memberikan pelayanan yan cepat dan akurat kepada peserta dan untuk 

efektivitas kegiatan oprasional. 

2.7 Kegiatan Umum BPJS Ketenagakerjaan 

Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di 

BPJS ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

 

1.  Pelayanan  

BPJS ketenagakerjaan (badan penyeleggara jaminan ketenagakerjaan) 

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenagakerja 

untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS ketenagakerjaan ingin 

memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai sosial. BPJS ketenagakerjaan 

ingin memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang 

memusakan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan. 

 

2.  Senam 

Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gerakan gerakan senam sangat sesuai 

untuk memberikan kesehatan pada tubuh manusia dalam kebugaran jasmani, 

sepeti kekuatan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu, senam 

juga dilakukan di BPJS ketenagakerjaan untuk dapat menjamin kesehatan pada 

pegawai diperusahaan. Pegawai atau karyawan yang terbiasa dengan berolahraga 

(senam) dapat memberikan ide – ide inovatif yang mampu memberikan dampak 

positif. Manfaat lain yang di dapat dengan diadakannya senam adalah 

mengobarkan semangat kompetisi dan pemikiran strategis. 
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3.  Rapat  

Merupakan kegiatan umum yang dilakukan di BPJS ketenagakerjaan untuk 

mengevaluasi kinerja pegawai dan mensosialisasikan program kerja dibulan 

berikutnya. Rapat ini merupakan proses menejerial dalam rangka melihat sejauh 

mana target anggaran yang telah dicapai baik melalui pemantauan laporan kinerja 

manapun pembahasan oleh masing – masing unit. Diadakannya rapat tersebut 

bertujuan untuk memberikan ide atau inisiatif untuk memajukan perusahaan. 

 

2.8 Jenis Program Pelayanan BPJS Ketenagkerjaan 

 

Ada 4 program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan 

Jaminan Pensiun (JP). 

2.8.1 Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya 

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan 

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga 

kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. 

Iuran Program Jaminan Hari Tua yaitu 3,7% ditanggung oleh perusahaan 

dan  2% ditanggung oleh tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari  Tua  adalah  

sebesar  akumulasi  iuran  ditambah  hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua 

akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan 

hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: 

1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap 

2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun   

dengan masa tunggu 1 bulan 

3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI 

 

2.8.2 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja ditujukan untuk memberikan 

perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 
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termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat 

kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran 

program JKK dibayarkan oleh pemberi kerja dan dikelompokkan dalam 5 (lima) 

kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:  tingkat risiko  sangat  

rendah  sebesar  0,24  %  dari  upah  sebulan;  tingkat  risiko rendah sebesar 0,54 

% dari upah sebulan, tingkat risiko sedang   sebesar 0,89 % dari upah sebulan, 

tingkat risiko tinggi sebesar 1,27 % dari upah sebulan, dan tingkat risiko sangat 

tinggi sebesar 1,74 % dari upah sebulan. Peserta  yang  mengalami  kecelakaan  

kerja  atau  penyakit  akibat  kerja berhak atas manfaat JKK berupa pelayanan 

kesehatan sesuai kebutuhan medis   dan   santunan   berupa   uang.Pada   program   

ini   terdapat   masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan 

tidak dilaporkan oleh perusahaan. 

 

2.8.3 Program Jaminan Kematian (JKM) 

Program Jaminan Kematian (JKM) dimaksudkan untuk memberikan 

manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal 

dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Besarnya iuran JKM yaitu sebesar 0,30% 

(nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan bagi peserta penerima 

gaji atau upah. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah  sebesar  Rp  

6.800,00  (enam  ribu  delapan  ratus  Rupiah) setiap bulan. Manfaat Jaminan 

Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia 

dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas: 

1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu 

rupiah), 

2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan 

ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus, 

3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 

4. Beasiswa  pendidikan  anak  diberikan  kepada  setiap  peserta  yang 

meninggal  dunia  bukan  akibat  kecelakaan  kerja  dan  telah  memiliki masa 

iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. 
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2.8.4 Program Pensiun 

Program pensiun merupakan program baru di BPJS Ketenagakerjaan. 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun diatur dalam UU Nomor 40 tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 39 - 42 sebagai 

berikut: 

a. Prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib 

b. Manfaat pasti, berdasarkan formula yang ditetapkan. 

c. Usia pensiun ditetapkan dengan peraturan perundangan 

d. Jenis manfaat jaminan pensiun: Pensiun hari tua,pensiun cacat, pensiun 

janda/duda, pensiun anak (manfaat pensiun anak berakhir apabila 

menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 tahun), pensiun orang tua. 

e. Pembayaran secara berkala diberikan apabila peserta mencapai masa iur 

minimal 15 tahun. Apabila masa iur tidak mencapai 15 tahun maka 

manfaat diberikan berdasarkan akumulasi iuran ditambah hasil 

pengembangan. 

f. Ketentuan lebih lanjut tentang manfaat diatur dengan Peraturan Presiden. 

g. Iuran untuk penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu 

yang ditanggung bersama sebesar 3% (pekerja 1% dan pengusaha 2%) 

h.  Ketentuan lebih lanjut tentang iuran diatur oleh Peraturan Pemerintah. 

 

2.8.4.1 Manfaat Program Jaminan Pensiun 

Ada beberapa manfaat dari Program Jaminan Pensiun sebagai berikut: 

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi 

masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki 

usia pensiun sampai dengan meninggal dunia. 

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang 

menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta 

dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat 

kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal 
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dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia 

atau peserta bekerja kembali. 

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi 

ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia 

atau menikah lagi. 

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA) 

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli 

waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) 

sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, 

atau menikah. 

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) 

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ah li 

waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur 

yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan 

memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : YOSHUA MARANATA S (17312272) 

3.1.1 Bidang Kerja  

Bidang kerja yang di tempatkan oleh pembimbing PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung pada bagian kearsipan. 

Arsip secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi 

dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun 

perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Meurut Drs. Ig. Wursanto 

(Wursanto, 1989). 

Sistem pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu 

organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi 

yang dapat bermanfaat untuk bahan penilaian, pengambilan keputusan, atau 

penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. 

Penyelenggaraan kearsipan secara baik dan benar, selain merupakan aset suatu 

organisasi, juga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan organisasi 

pemerintah maupun swasta, karena dengan arsip/dokumen yang teratur dan benar 

pengambilan keputusan dapat dilakukan cepat dan tepat. Terselenggaranya 

kearsipan secara baik dapat meminimalisir kesalahan manajemen yang akan 

diambil oleh organisasi pemerintah maupun swasta melalui tersedianya informasi 

yang tersaji dengan baik dan benar. 

Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian sub bidang kearsipan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Menginput voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) ke dalam 

 Microsoft Excel. 

2. Menginput voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja ke  

dalam Microsoft Excel. 

3. Menginput voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

 (JPK) ke dalam Microsoft Excel. 

4. Menginstall aplikasi Adobe Photoshop CS6. 
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung yaitu : 

1. Menginput voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) ke dalam 

Microsoft Excel. 

 Pada saat pelaksanaan hal yang sering dilakukan pada saat pelaksaan PKL 

yaitu menginput voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah 

diterima oleh bagian kearsipan selanjutnya akan di input ke Microsoft Excel 

(nomor, kode klasisifikasi, nomer penetapan, kode transaksi voucher, nomor kpj, 

nama tenaga kerja, nama perusahaan, pph 21, jumlah bayar, nomor rekening 

penerima, bank, atas nama, jumlah berkas, tingkat perkembangan, keterangan dan 

nomor boks). Berkas voucher yang diinputkan merupakan berkas voucher yang 

akan dilakukan proses pemadaman berkas, karena berkas voucher yang disimpan 

dalam ruang kearsipan sangat banyak dan merupakan berkas yang sudah disimpan 

sejak lama sehingga berkas yang baru setiap harinya menjadi menumpuk, hal ini 

juga disebabkan karena ruangan arsip tidak cukup apabila semua berkas di simpan 

di ruangan arsip. Sehingga berkas-berkas voucher yang lama harus diinputkan 

untuk guna kearsipan dan berkas hardcopy dari voucher jaminan tersebut akan 

dipindahkan ke tempat yang lebih luas ataupun nantinya akan dilakukan 

pemadaman berkas. Dalam pelaksanaannya penulis menginputkan data voucher 

pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu mulai dari berkas bulan Juli hingga 

November tahun 2004,  dan berkas pada bulan Juli tahun 2015. Berkas yang telah 

diinput akan diletakkan kembali ke dalam boks kemudian diurutkan berdasarkan 

kode transaksi voucher dan disimpan ke ruangan arsip sesuai dengan rak yang 

tersedia berkas voucher jaminan pembayaran dan diurutkan berdasarkan nomor 

boks. Dapat dilihat pada gambar 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 berikut ini. 
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Gambar 3.1 Lembar voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2015 

 

Gambar 3.2 Lembar voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2004 



23 

 

 

 

Gambar 3.3 Inputan voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) 

 

 

Gambar 3.4 Susunan boks dalam rak berdasarkan nomor boks 
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2. Menginput voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke 

dalam Microsoft Excel. 

 Berkas voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sudah 

diterima dibagian kearsipan akan di input ke Microsoft Excel (nomor, kode 

klasisifikasi, nomer penetapan, kode transaksi voucher, nomor kpj, nama tenaga 

kerja, nama perusahaan, pph 21, jumlah bayar, nomor rekening  penerima, bank, 

atas nama, jumlah berkas, tingkat perkembangan, keterangan dan nomor boks). 

Voucher Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berikut merupakan voucher jaminan 

yang sudah lama berada di ruangan arsip, tujuan diinpukannya voucher tersebut 

adalah karena berkas tersebut akan dilakukan pemadaman berkas ataupun akan 

dipindahkan ke ruagan arsip yang lain, sehingga berkas-berkas yang baru tidak 

menumpuk di rungan arsip karena kapasitas rungan arsip terbatas sehingga 

berkas-berkas yang lama diinputkan ke Microsoft Excel. Dalam pelaksanaannya 

penulis menginputkan data voucher jaminan pembayaran Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) yaitu mulai dari berkas bulan Juli hingga November tahun 2004. 

Berkas yang telah di input akan diletakkan kembali ke dalam boks kemudian 

diurutkan berdasarkan kode transaksi voucher dan disimpan ke ruangan arsip 

sesuai dengan rak yang tersedia berkas voucher jaminan pembayaran dan 

diurutkan berdasarkan nomor boks. Dapat dilihat pada gambar 3.5, 3.6 dan 3.7 

berikut ini. 

 

Gambar 3.5 Inputan voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
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Gambar 3.6 Lembar voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

 

 

Gambar 3.7 Susunan boks dalam rak berdasarkan nomor boks 
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3. Menginput voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

ke dalam Microsoft Excel. 

 Berkas voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang 

sudah diterima dibagian kearsipan akan di input ke Microsoft Excel (nomor, kode 

klasisifikasi, nomer penetapan, kode transaksi voucher, nomor kpj, nama tenaga 

kerja, nama perusahaan, pph 21, jumlah bayar, nomor rekening penerima, bank, 

atas nama, jumlah berkas, tingkat perkembangan, keterangan dan nomor boks). 

Berkas voucher yang diinputkan merupakan berkas voucher yang akan dilakukan 

proses pemadaman berkas, karena berkas voucher yang disimpan dalam ruang 

kearsipan sangat banyak dan merupakan berkas yang sudah disimpan sejak lama 

sehingga berkas yang baru setiap harinya menjadi menumpuk, hal ini juga 

disebabkan karena ruangan arsip tidak cukup apabila semua berkas di simpan di 

ruangan arsip. Sehingga berkas-berkas voucher yang lama diinputkan dan berkas 

dari voucher jaminan tersebut akan dipindahkan ke tempat yang lebih luas 

ataupun nantinya akan dilakukan pemadaman berkas. Dalam pelaksanaannya 

penulis menginputkan data voucher jaminan pembayaran Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan (JPK) yaitu mulai dari berkas bulan Juli hingga November tahun 2004. 

Berkas yang telah diinput akan diletakkan kembali ke dalam boks kemudian 

diurutkan berdasarkan kode transaksi voucher dan disimpan ke ruangan arsip 

sesuai dengan rak yang tersedia berkas voucher jaminan pembayaran dan 

diurutkan berdasarkan nomor boks. Dapat dilihat pada gambar 3.8, 3.9 dan 3.10 

berikut ini. 

 

Gambar 3.8 Inputan voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
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Gambar 3.9 Lembar voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK) 

 

 

Gambar 3.10 Susunan boks dalam rak berdasarkan nomor boks 
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4. Menginstall aplikasi Adobe Photoshop CS6. 

 Pada proses penginstallan aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini saya lakukan 

pada laptop kantor untuk kebutuhan editing foto. Dapat dilihat pada gambar 3.11 

dan 3.12 berikut ini. 

 

Gambar 3.11 Proses install Adobe Photoshop CS6 

 

 

Gambar 3.12 Proses install Adobe Photoshop CS6 
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3.1.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL di BPJS 

ketenagakerjaan yaitu  

1. Pada saat penginputan voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK) pada berkas vouver jaminan tahun 2004 ada berkas voucher yang tidak 

ada nomor KPJ, ada juga beberapa berkas JPK yang tidak ada nomor 

penetapannya. 

2. Kendala yang lainnya yang dihadapi adalah berkas voucher jaminan yang tidak 

ada atau urutan nomor kode voucher yang tidak berurutan sehingga terkadang 

membuat urutan nomor kode voucher transaksi menjadi salah saat di inputkan 

ke Microsoft Excel. 

 

3.1.4 Cara mengatasi kendala 

Arsip secara umum adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi 

dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun 

perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Meurut Drs. Ig. Wursanto 

(Wursanto, 1989). 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud arsip 

adalah surat yang disimpan untuk kemudian diambil atau diketemukan kembali 

bila diperlukan dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu dalam mengatasi 

masalah penulis harus berinisiatif dalam menghadapi suatu masalah pada saat 

Praktek Kerja Lapangan sehinggga dapat terselesaikan dengan cepat, dengan cara 

mencari atau mengingat masalah serupa yang pernah terjadi dengan sifat dan 

aturan cara penyelesaian. Penulis mempelajari konsep-konsep dan sistem kerja 

dalam proses penginputan berkas-berkas arsip yaitu voucher pembayaran jaminan 

serta cara penanganan masalanya. Adapun solusi dari penulis untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi tersebut adalah : 

1. Dalam menyelesaikan masalah pada  nomor KPJ di voucher pembayaran 

jaminan yang tidak ada maka penulis memberi solusi untuk mengosongkan 

kolom nomor KPJ dari voucher, dan untuk pengecekan nomor KPJ pada 

voucher nantinya apabila diperlukan maka dapat dilakukan dengan pengecekan 

langsung nomor KPJ pada aplikasi SMILE berdasarkan nomor kode voucher 

transaksi pada lembar voucher pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
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(JPK). Aplikasi SMILE merupakan aplikasi yang digunakan oleh karyawan 

BPJS Ketenagakerjaan untuk guna pendaftaran kepesertaan, pengelolahan 

klaim ketenagakerjaan, pengelolahan administrasi, pembayaran, alih 

kepesertaan, pengecekan status kepesertaan, serta untuk mengelola kegiatan 

administrasi klaim pada BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Untuk solusi dari permasalahan urutan nomor kode voucher transaksi yang 

tidak berurutan dan beberapa berkas voucher yang tidak ada, maka penulis 

memberikan solusi untuk melakukan pengecekan berkas voucher berdasarkan 

nomor kode voucher transaksi sebelum diinputkan dan diurutkan sesuai dengan 

urutannya, dan pada saat proses penginputan ke Microsoft Excel penulis selalu 

memperhatikan urutan nomor voucher sehingga tidak terjadi kesalahan dari 

urutan nomor kode voucher transaksi. 

 

3.2 PELAKSANAAN PKL : WAYAN WINDANE (17312277) 

3.2.1 Bidang Kerja  

Bidang kerja yang di tempatkan oleh pembimbing PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung pada bagian kearsipan. 

Kearsipan adalah pusat ingatan, sumber informasi, dan sebagai alat 

pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka 

kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, 

pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan 

pengendalian setepat-tepatnya.( Bartos, 2013). 

Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian sub bidang kearsipan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Menginput voucher jaminan hari tua ke Microsoft Excel. 

2. Memberi cap lunas pada voucher jaminan pensiun. 

3. Memberi cap lunas pada voucher jaminan hari tua. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung yaitu : 
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1. Menginput voucher jaminan hari tua ke Microsoft Excel. 

 Pada saat pelaksanaan hal yang sering dilakukan pada saat pelaksaan PKL 

yaitu menginput voucher jaminan hari tua yang sudah di terima oleh bagian arsip 

akan diinputkan ke Microsoft Excel (nomor, kode klasifikasi, nomor penetapan, 

kode transaksi voucher, no kpj, nama tenaga kerja, nama perusahaan, pph 21, 

jumlah bayar, nomor rekening penerima, bank, an nama, jumlah lembar/berkas, 

tingkat perkembangan, keterangan, nomor boks) berkas yang sudah diinputkan 

kedalam Microsoft Excel akan di masukan kedalam map dan di simpan keruangan 

arsip sesuai dengan rak yang tersedia khusus untuk voucher jaminan. Dapat dilihat 

pada gambar 3.13 dan 3.14 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.13 Inputan voucher jaminan hari tua 
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Gambar 3.14 Lembar voucher jaminan 

 

2. Memberi cap lunas pada voucher jaminan pensiun 

 Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan 

derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan 

memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat 

total tetap, atau meninggal dunia. 

 Berkas voucher jaminan pensiun yang sudah di terima di bagian kearsipan akan 

dicap lunas (debet, kredit) berkas yang telah dicap akan di tanda tangan oleh 

arsipparis kemudian disusun ke map dan di simpan ke ruangan arsip sesuai 

dengan rak yang tersedia khusus berkas voucher jaminan pensiun. Dapat dilihat 

pada gambar 3.15 dan 3.16 berikut ini. 
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Gambar 3.15 Lembar voucher jaminan pensiun yang akan diberi cap lunas 

 

Gambar 3.16 Voucher jaminan pensiun yang sudah di cap 

 

 



34 

 

 

3. Memberi cap lunas pada voucher jaminan hari tua 

 Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang 

diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa 

diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila 

Peserta meninggal dunia. 

 Berkas voucher jaminan hari tua yang sudah di terima di bagian kearsipan akan 

dicap lunas (debet, kredit) berkas yang telah dicap akan di tanda tangan oleh 

arsipparis kemudian disusun ke map dan di simpan ke ruangan arsip sesuai 

dengan rak yang tersedia khusus berkas voucher jaminan hari tua. Dapat dilihat 

pada gambar 3.17 dan 3.18 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.17 Lembar voucher jaminan hari tua yang akan diberi cap lunas 
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Gambar 3.18 Voucher jaminan hari tua yang sudah di cap 

 

3.2.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL di BPJS 

ketenagakerjaan yaitu 

Pada saat penginputan jaminan hari tua terkadang lampiran rekening tidak 

ada atau lampiran nomor rekening tidak jelas (buram) . Sehingga, tidak ada nomor 

rekening yang diinputkan. dan nomor rekening yang tidak jelas tulisannya 

menjadi sulit untuk diinputkan ke Microsoft Excel. 

 

3.2.4 Cara mengatasi kendala 

Kearsipan adalah pusat ingatan, sumber informasi, dan sebagai alat 

pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka 

kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, 

pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan 

pengendalian setepat-tepatnya.( Bartos, 2013). 
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Dari pengertian kearsipan diatas, penulis dapat menyimpulkan solusi dari 

kendala yang dihadapi, yaitu: 

Penulis harus berinisiatif dengan cara mencari lampiran formulir jamsostek 

5 pada berkas jaminan hari tua karena biasanya nomor rekening tercatat pada 

lampiran tersebut atau nomor rekening tidak ada dilampiran formulir jamsostek 5 

maka lihatlah pada lampiran jaminan hari tua jika terdapat nama pemilik berkas 

dibawah tanda tangan maka berkas tersebut dibayar cash dan jika nama dibawah 

tanda tangan tidak ada maka lewatkan nomor rekening tersebut. dan lanjutkan  

input  berkas yang lain ke Microsoft Excel. 

 

 

Gambar 3.19 Berkas voucher yang nomor rekening yang tidak jelas (Buram) 
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Gambar 3.20 Voucher jaminan yang tidak ada  nomor rekening 

 

Gambar 3.21 Voucher JHT yang bukan tanda tangan pemilik berkas 
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Gambar 3.22 Voucher JHT yang tanda tangan pemilik berkas 

 

Gambar 3.23 Voucher jaminan yang ada  nomor rekening 
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3.3 PELAKSANAAN PKL : CHALVIN WIBOWO HADI (17312276) 

3.3.1 Bidang Kerja  

Bidang kerja yang di tempatkan oleh pembimbing PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung pada bagian kearsipan. 

Kearsipan adalah adalah suatu metode atau cara yang direncanakan dan 

dipergunakan untuk menyimpan, pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum 

dengan memakai indeks yang sudah ditentukan, biasanya untuk keperluan filling 

ini dipergunakan lemari, laci cabinet dari bahan baja tahan karat atau dari kayu 

yang terkunci, jauh dari bahaya yang tidak diinginkan (Maulana, 1998). 

Pada dasarnya, arsip dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu arsip 

transaksi dan arsip referensi. Arsip transaksi antara lain terdiri dari cek, dokumen 

pemesanan, dokumen pembelian, bon, dan sebagainya. Pada umumnya arsip 

transaksi diatur diatur secara sederhana menurut urutan nomor atau tanggal 

dikeluarkannya. Arsip referensi antara lain terdiri dari dokumen surat menyurat, 

laporan, notulen rapat, akte - akte perusahaan dan lain sebagainya.  

Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian sub bidang kearsipan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Menginput voucher jaminan tahun 2004 ke Microsoft Excel. 

2. Menginput voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja ke dalam 

Microsoft Excel. 

3. Menginput voucher jaminan tahun 2005 ke Microsoft Excel. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung yaitu : 

1. Menginput voucher jaminan 2004 ke Microsoft Excel. 

 Berkas voucher jaminan yang sudah di terima di bagian kearsipan akan diinput 

ke Microsoft Excel (nomer, kode klasifikasi, kode transaksi voucher, program, 

jumlah rupiah, keterangan transaksi, jumlah lembar, tingkat perkembang) berkas 

yang telah di input akan  di arsipkan kembali ke map dan di simpan ke ruangan 

arsip sesuai dengan rak yang tersedia khusus berkas voucher jaminan. Dapat 

dilihat pada gambar 3.24 dan 3.25 berikut ini. 
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Gambar 3.24 Inputan voucher jaminan 

 

 

Gambar 3.25 Lembar voucher jaminan 
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2. Menginput voucher pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja ke dalam 

Microsoft Excel 

 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan sosial yang 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan 

uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita 

penyakit akibat kerja. Berkas voucher jaminan  kecelakaan kerja yang sudah di 

terima di bagian kearsipan akan diinput ke Microsoft Excel (nomor, kode 

klasisifikasi, nomer penetapan, kode transaksi voucher, nomor kpj, nama tenaga 

kerja, nama perusahaan, pph 21, jumlah bayar, nomor rekening penerima, bank, 

atas nama, jumlah berkas, tingkat perkembangan, keterangan dan nomor boks). 

Berkas yang telah di input akan  di arsipkan kembali ke map dan di simpan ke 

ruangan arsip sesuai dengan rak yang tersedia khusus berkas voucher jaminan 

kecelakaan kerja. Dapat dilihat pada gambar 3.26 dan 3.27 berikut ini. 

 

Gambar 3.26 Lembar Jaminan Kecelakaan Kerja 
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Gambar 3.27 Inputan voucher Jaminan Kecelakan 

 

 

Gambar 3.28 Susunan boks dalam rak berdasarkan nomor boks 
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3. Menginput voucher jaminan tahun 2005 ke Microsoft Excel 

Berkas voucher jaminan yang sudah di terima di bagian kearsipan akan di input 

ke Microsoft Excel (nomer, kode klasifikasi, kode transaksi voucher, program, 

jumlah rupiah, keterangan transaksi, jumlah lembar, tingkat perkembang.  berkas 

yang telah di input akan  di arsipkan kembali ke map dan di simpan ke ruangan 

arsip sesuai dengan rak yang tersedia khusus berkas voucher jaminan. Dapat 

dilihat pada gambar 3.29 berikut ini 

 

Gambar 3.29 Menginput voucher jaminan 

 

3.3.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL di BPJS 

ketenagakerjaan yaitu : 

Pada saat penginputan data ke Microsoft excel ada beberapa data yang tidak 

ada, sehingga membuat penulis harus teliti dalam mengisikan data yang ada. 

 

3.3.4 Cara mengatasi kendala 

Kearsipan adalah adalah suatu metode atau cara yang direncanakan dan 

dipergunakan untuk menyimpan, pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum 

dengan memakai indeks yang sudah ditentukan, biasanya untuk keperluan filling 

ini dipergunakan lemari, laci cabinet dari bahan baja tahan karat atau dari kayu 

yang terkunci, jauh dari bahaya yang tidak diinginkan (Maulana, 1998). 
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Dari pengertian kearsipan diatas penulis dapat menyimpulkan solusi dari 

kendala yang dihadapi penulis. Penulis harus berinisiatif dalam menghadapi suatu 

masalah pada saat sewaktu praktek kerja lapangan sehinggga dapat terselesaikan 

dengan cepat, dengan cara mencari atau mengingat masalah serupa yang pernah 

terjadi dengan sifat dan aturan cara penyelesaian, Penulis mempelajari konsep-

konsep system kerja penanganan cara melakukannya, Pada bagian ini penulis 

mengusulkan solusi pemecahan masalah yang di angkat sebagian tema dari 

laporan praktek kerja lapangan,tentunya akan lebih baik dan memberikan 

perbaikan pada BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada bagian kearsipan. Solusi 

pemecahan masalah adalah Pengecekan pada lembar voucher jaminan Apabila 

nomor KPJ dan nomor rekening tidak ada maka data tersebut tidak diinputkan 

atau mengosongkan nomor KPJ dan nomor rekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembaasan yang telah dilakukan, maka yang menjadi 

kesimpulan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah : 

1. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang 

menyelenggarakan program jaminan sosial untuk para tenaga kerja. 

Penulis dapat mengatahui bagaimana alur dari proses pencairan dana 

program jaminan tersebut. 

2. Penulis dapat mengetahui prosedur pengarispan dokumen dengan baik 

dan rapih yang bertujuan untuk mempermudah karyawan dalam 

menemukan dokumen yang dicari. Pengarsipan yang baik dapat 

menunjukkan kinerja suatu perusahaan tersebut juga baik. 

3. Penulis belajar untuk lebih teliti dan cekatan dalam melakukan 

penginputan voucher jaminan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam 

menginputkan berkas jaminan yang akan diarsipkan dalam file Microsoft 

Excel. 

4. Penulis mendapat pengalaman dan pelajaran untuk meningkatkan sikap 

displin serta tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta 

menghadapi karakter teman kerja.  

 

4.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saran untuk 

mahasiswa yang selanjutnya ingin melakukan  pkl dan saran untuk BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung  yaitu : 

1. BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada bidang kearsipan diharapkan 

untuk menggunkan arsip elektronik (e-arsip) agar perusahaan 

mempunyai backup data secara permanen dan agar pencarian arsip 

dapat dilakukan dengan cepat dan tidak mengabiskan banyak waktu.  

2. Mahasiswa sebaiknya melakukan survei kepada tempat PKL yang 

dituju untuk memastikan tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai 
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dengan bidang konsentrasinya sehingga dapat memudahkan dalam 

penyusunan laporan PKL.  

3. Mahasiswa yang akan malaksanakan praktik kerja lapangan dapat 

mempersiapkan diri dan mengerti tentang video editing, Microsoft 

Excel, Design grafis, dan Trouble shooting agar saat melakukan praktik 

kerja lapangan sudah tahu dasar-dasar pada bagiannya masing-masing.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar hadir 

 

Lampiran 2 Daftar hadir (lanjutan) 

 

 

 



49 

 

 

Lampiran 3 Daftar hadir (lanjutan) 

 

Lampiran 4 Daftar hadir (lanjutan) 
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Lampiran 5 Daftar hadir (lanjutan) 

 

Lampiran 6 Daftar hadir (lanjutan) 
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Lampiran 7 Daftar hadir (lanjutan) 

 

Lampiran 8 Daftar hadir (lanjutan) 
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Lampiran 9 Daftar hadir (lanjutan) 
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Lampiran 10 Catatan harian Yoshua Maranata S 
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Lampiran 11 Catatan harian Yoshua Maranata S (lanjutan) 
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Lampiran 12 Nilai Yoshua Maranata S 
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Lampiran 13 Nilai Yoshua Maranata S (lanjutan) 
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Lampiran 14 Nilai Yoshua Maranata S (lanjutan) 
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Lampiran 15 Nilai Yoshua Maranata S (lanjutan) 
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Lampiran 16 Catatan harian Wayan Windane 
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Lampiran 17 Catatan harian Wayan Windane (lanjutan) 
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Lampiran 18 Nilai Wayan Windane 
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Lampiran 19 Nilai Wayan Windane (lanjutan) 
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Lampiran 20 Nilai Wayan Windane (lanjutan) 
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Lampiran 21 Nilai Wayan Windane (lanjutan) 
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Lampiran 22 Catatan harian Chalvin Wibowo Hadi 
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Lampiran 23 Catatan harian Chalvin Wibowo Hadi 
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Lampiran 24 Nilai Chalvin Wibowo Hadi 
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Lampiran 25 Nilai Chalvin Wibowo Hadi (lanjutan) 
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Lampiran 26 Nilai Chalvin Wibowo Hadi (lanjutan) 
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Lampiran 27 Nilai Chalvin Wibowo Hadi (lanjutan) 
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Lampiran 28 Kunjungan pertama 

 

Lampiran 29 Kunjungan kedua 

 

 


