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Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Divisi Akuntansi, 

Keuangan dan Pajak Sub Bagian Akuntansi, PT. Asuransi Bangun Askrida, Jl. 

Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama 

melakukan kegiatan PKL antara lain: menginput rekening koran, menginput data 

bunga deposito, menginput data pembentukan deposito, menginput data perjalanan 

dinas dan biaya sewa kendaraan dinas, membuat memo keperluan alat tulis kantor ke 

divisi umum, dan membuat akun bank baru. Sebagai pelatihan tambahan, bidang 

kerja yang dilakukan praktikan adalah mengarsip dokumen dokumen sesuai dengan 

instansi dan membuat Surat Keterangan Fiskal dari berbagai cabang Askrida. Pada 

bidang keuangan, praktikan diminta untuk membantu melakukan stock opname 

terhadap bilyet giro antara bukti fisik dengan yang ada pada register dan membantu 

membuat memo tentang internal perusahaan untuk pemindahbukuan rekening antar 

cabang. Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, 

pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang dilakukan selama 

melaksanakan kegiatan PKL, sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam dunia kerja sesuai bidangnya. Selama melaksanakan PKL, 

praktikan mengalami kendala dalam memahami data-data akuntansi perusahaan 

seperti nomor akun sudah terintegrasi online sebelumnya maka dibutuhkan waktu 

lebih bagi praktikan untuk memahami data data tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  

Saat ini, gelar Sarjana tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan 

pekerjaan. Kondisi seperti ini menuntut calon tenaga kerja di Indonesia untuk 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih, sehingga dapat bersaing 

dengan calon tenaga kerja yang berasal dari luar Indonesia dalam mencari 

lapangan pekerjaan. Menurut Yusuf (2016) fenomena ini terjadi karena Sarjana 

yang ada di pasar tenaga kerja saat ini banyak yang tidak memiliki kemampuan 

wajib, yang diantaranya adalah kemampuan berfikir kritis, kemampuan 

berkomunikasi, dan kemampuan menulis sebagai seorang lulusan universitas.  

Seorang sarjana dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir kritis agar 

dapat memeriksa keakuratan dari suatu informasi yang diterima. Selain itu, 

kemampuan berkomunikasi dan menulis juga sangat diperlukan. Dengan 

memiliki kemampuan berkomunikasi, mereka akan mampu menempatkan diri 

mereka dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi. Dan dengan 

mempunyai kemampuan menulis para Sarjana tersebut akan dapat 

menyampaikan informasi yang dapat dicerna oleh berbagai pihak. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu universitas yang 

memiliki kewajiban untuk menghasilkan Sarjana yang berkualitas dan siap 

bersaing di pasar tenaga kerja telah membekali mahasiswanya dengan hard skill 
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dan soft skill yang telah sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia. Hard 

skill dan soft skill ini dapat diperoleh mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan, 

kegiatan berorgansiasi, maupun kegiatan pelatihan yang disediakan oleh 

universitas. Selain itu, agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan dunia 

kerja, UNJ megharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL).  

Kegiatan PKL dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dalam dunia dunia kerja. Praktikan 

sebagai salah seorang mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi UNJ memilih 

melakukan PKL di PT Asuransi Bangun Askrida. Praktikan berharap selama 

melaksanakan PKL, praktikan dapat memperoleh banyak wawasan dan 

pengalaman mengenai dunia kerja, sehingga hal tersebut dapat menjadi bekal 

bagi praktikan sebelum memasuki dunia kerja nantinya. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dilaksanakannya PKL adalah: 

a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu yaitu akuntansi. 

b. Mengaplikasikan pengetahuan yang selama ini sudah dipelajari di 

bangku perkuliahan dengan praktik di lingkungan kerja. 

c. Melakukan proses pembelajaran berinteraksi yang baik di dalam suatu 

organisasi perusahaan. 
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2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dilaksanakannya PKL adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilan yang dimiliki praktikan. 

b. Memberikan gambaran tentang hubungan antara teori yang diterima di 

bangku perkuliahan sehari-hari dengan pengaplikasiannya di dunia 

kerja nyata. 

c. Meningkatkan sikap tanggung jawab dan kemaampuan bersosialisasi 

praktikan agar siap ketika menghadapi dunia kerja. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi Praktikan 

Adapun kegunaan dilaksanakannya PKL bagi praktikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 

praktikan. 

b. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan karena terlibat 

langsung dengan kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya. 

c. Dapat menyiapkan rencana mengenai pencapaian yang akan diraih 

pada masa depan, khususnya terkait dengan pekerjaan 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Adapun kegunaan dilaksanakannya PKL bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut: 

a. Menjalin suatu hubungan kerjasama dengan instansi perusahaan agar 

lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat 

dengan mudah diterima untuk memasuki dunia kerja. 

b. Mendapatkan sumber informasi yang akan menjadi acuan mengenai 

kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Bagi PT Asuransi Bangun Askrida 

Adapun kegunaan dilaksanakannya PKL bagi PT Asuransi Bangun 

Askrida adalah sebagai berikut: 

a. Mampu mempercepat peningkatkan kinerja instansi karena 

penambahan tenaga kerja baru. 

b. Dapat mempromosikan mengenai produk yang ditawarkan 

perusahaan. 

c. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan universitas-

universitas di Indonesia termasuk UNJ untuk memperoleh tenaga kerja 

yang berkualitas. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah PT Asuransi Bangun Askrida 

Jakarta Timur. PT Asuransi Bangun Askrida menempatkan praktikan di bagian 

Akuntansi. Adapun profil lengkap PT Asuransi Bangun Askrida adalah: 

Alamat Perusahaan  : Jl. Pramuka Raya Kav 151 

Telepon   : (021) 8191212 

Fax   : (021) 29827215 

Website   : http://www.askrida.com 

Praktikan memilih PT Asuransi Bangun Askrida sebagai tempat PKL 

karena praktikan ingin mengetahui lingkungan kerja pada perusahaan asuransi. 

Dan alasan praktikan memilih untuk ditempatkan di bagian akuntansi karena 

bidang ilmu yang praktikan sedang pelajari saat ini adalah akuntansi, sehingga 

praktikan ingin mengaplikasikan ilmu yang praktikan miliki ke dunia kerja. 

Dengan memiliki pengalaman sebagai staf akuntansi diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas diri dan menjadi bekal bagi praktikan untuk memasuki 

dunia kerja nantinya. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Kampus A 

http://www.askrida.com/
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Universitas Negeri Jakarta. Setelah mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di BAAK tersebut praktikan mengajukan surat tersebut 

kepada PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta Timur yang praktikan pilih 

sebagai tempat melaksanakan PKL. Pada bulan Mei tahun 2016 PT 

Asuransi Bangun Askrida Jakarta Timur memberikan persetujuan bagi 

praktikan untuk melaksanakan PKL di Instansi tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL di PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta Timur 

dilaksanakan selama 48 hari, yaitu mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai 

dengan tanggal 24 Agustus 2016. Praktikan melaksanakan PKL lima hari 

kerja dalam satu minggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat dan dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada praktikan, yaitu dimulai 

dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB yang berlaku untuk 

hari kerja biasa, dan untuk bulan puasa dimulai dari pukul 07.30 WIB 

sampai dengan pukul 15.30 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan 

laksanakan di PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta Timur. Penyusunan 

laporan PKL ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. Data-data yang diperlukan untuk penyusunan laporan ini, praktikan 

dapatkan selama melaksanakan kegiatan PKL yang dibimbing oleh 
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pegawai PT Asuransi Bangun Askrida. Praktikan memulai membuat 

laporan PKL pada bulan Oktober 2016. Praktikan menyusun laporan PKL 

sesuai pedoman dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Data 

yang Praktikan perlukan guna menyusun laporan PKL, Praktikan peroleh 

selama pelaksanaan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Sejarah PT Asuransi Bangun Askrida  

PT Asuransi Bangun Askrida, didirikan pada tanggal 2 Desember 1989. 

Pendirian perusahaan ini didasari oleh kerjasama antar sesama Bank 

Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia sejak tahun 1976, namun belum dapat 

direalisasikan karena keterbatasan dana serta belum didukung dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. Setelah keluarnya Kebijakan Pemerintah 

dibidang keuangan pada tanggal 27 Oktober 1988, dimana diberi peluang dan 

kemudahan dalam membuka Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, maka 

gagasan untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia 

mulai muncul kembali dengan mengutamakan perusahaan yang bergerak di 

bidang asuransi. 

Dalam rangka memenuhi aspirasi BPD Seluruh Indonesia dan untuk 

mewujudkan pendirian perusahaan milik bersama BPD Seluruh Indonesia 

tersebut, maka setelah ditunjuk R. Soehardi untuk mempersiapkan rencana 

pendirian perusahaan bersama sama dengan Sekretariat Tim Pembina BPD 

Seluruh Indonesia. Setelah melalui beberapa kali Rapat kelompok Kerja Tim 

Pembina BPD Seluruh Indonesia dan Rapat Kelompok Kerja Tim Pembina 

BPD Seluruh Indonesia tanggal 16/17 Oktober 1989 di Semarang telah 

ditetapkan antara lain nama perusahaan adalah PT Asuransi Bangun Askrida. 
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Sasaran utama dari perusahaan tidak terbatas hanya pada BPD, tapi juga 

meliputi perusahaan-perusahaan daerah dan instansi-instansi di lingkungan 

Pemerintah Daerah.  

 

B. Visi dan Misi PT Asuransi Bangun Askrida 

1. Visi 

Visi PT Asuransi Bangun Askrida adalah menjadi salah satu dari sepuluh 

besar perusahaan asuransi nasional yang dikelola secara profesional dan 

mempunyai anak perusahaan yang saling menunjang satu sama lain. 

2. Misi 

Misi PT Asuransi Bangun Askrida adalah memajukan dan mengembangkan 

Askrida agar dapat memberikan manfaat kepada Bank Pembangunan 

Daerah dan Pemerintah Provinsi selaku Shareholder, mendorong tumbuhnya 

kesadaran berasuransi khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah 

(PEMDA), dan berusaha menjamin kepentingan kepentingan PEMDA dan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta masyarakat pada umumnya serta 

memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua relasi. 

 

C. Penghargaan Yang Diperoleh  

PT Asuransi Bangun Askrida telah banyak mendapatkan penghargaan. 

Tabel II.1 merupakan daftar penghargaan yang telah diperoleh PT Asuransi 

Bangun Askrida dalam tiga tahun terakhir. 
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Tabel II.1 

Penghargaan PT Asuransi Bangun Askrida 

 

Tahun Nama Penghargaan 

2014 1. Penghargaan asuransi terbaik atas kinerja keuangan 2014 dari 

Majalah Infobank. 

2. Penghargaan asuransi umum terbaik 2014 aset di atas 1 triliun dari 

Majalah Investor. 

2015 1. Penghargaan terbaik IV asuransi pemerintah 2015 dari majalah 

Economic Reviews. 

2. Penghargaan asuransi umum syariah terbaik 2015 dari majalah 

Investor. 

3. Penghargaan perusahaan asuransi pemerintah terbaik 2015 dari 

majalah Economic Reviews. 

2016 1. Top 10 Corp. Communication 2016, Top 10 Risk Management 

2016 , dan Top 10 Chief Executive Officier 2016 dari majalah 

Economic Review atas Indonesian Insurance Award 2016 

2. Insurance Award 2016 yang diselenggarakan oleh Majalah Media 

Asuransi sebagai Best General Insurance dengan Ekuitas Rp 500 

Miliar-1,5 Triliun. 

Sumber: http://www.askrida.com, diakses pada 3 Agustus 2016 

 

D. Struktur Organisasi PT Asuransi Bangun Askrida 

PT Asuransi Bangun Askrida menerapkan bentuk struktur organisasi Lini 

dan Staf, dimana wewenang perusahaan akan dilimpahkan pada unit kerja yang 

berada di puncak struktur organisasi. Rata-rata karyawan di setiap cabang PT 

http://www.askrida.com/
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Askrida berjumlah 20 orang. Adanya batasan jumlah karyawan itu diterapkan 

agar atasan disetiap cabang dapat lebih mudah mengatur bawahannya, sehingga 

meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. Gambar II. 1 

merupakan struktur organisasi PT Asuransi Bangun Askrida. 

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi PT Asuransi Bangun Askrida 
Sumber: Dokumen PT Asuransi Bangun Askrida, Tahun 2016 

 

E. Divisi Akuntansi PT Asuransi Bangun Askrida 

Divisi Akuntansi berfungsi untuk membantu Direktur Keuangan dalam 

mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, 
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penyusunan laporan keuangan, penyusunan anggaran tahunan (RKAP), dan 

bahan penyusunan laporan manajemen. 

1. Struktur Organisasi 

 Divisi Akuntansi pada PT Asuransi Bangun Askrida dipimpin oleh 

seorang Kepala Divisi Akuntansi. Gambar II.2 merupakan struktur 

organsisasi Divisi Akuntansi PT Asuransi Bangun Askrida 

 

Gambar II.2 

Struktur Organisasi Divisi Akuntansi PT Asuransi Bangun Askrida 
 

Sumber: Dokumen PT Asuransi Bangun Askrida, Tahun 2016 

2. Tugas dan Wewenang Pokok 

Adapun tugas dan wewenang pokok Divisi Akuntansi adalah: 

a. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi 

manajemen perusahaan 
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b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai 

dengan target yang ditentukan 

c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) 

d. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan yang auditable 

secara berkala beserta perinciannya sesuai dengan kebijakan akuntansi 

kepada direksi 

e. Mengevaluasi dan menyampaikan bahan bahan laporan untuk Rapat 

Umum Pemegang Saham kepada direksi 

f. Memeriksa pengajuan Rencana Kebutuhan dan kas kecil 

3. Batasan Tanggung Jawab  

Adapun batasan tanggung jawab Divisi Akuntansi adalah: 

a. Terkendalinya kegiatan Akuntansi Manajemen, Keuangan, Sistem 

Informasi Keuangan 

b. Terselenggaranya proses keuangan yang akuntabel 

c. Tersusunnya anggaran perusahaan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Direksi 

d. Tersajinya laporan manajemen yang bermakna bagi Direksi untuk 

menyusun kebijakan 

e. Tersusunnya sistem informasi akuntasi dan keuangan yang up to date 

f. Terpenuhinya semua kewajiban dan pertanggungjawaban keuangan 

perusahaan kepada pihak yang berwenang 
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g. Terlaksananya penyusunan RKAP yang benar, memadai, dan tepat 

waktu 

h. Tersajinya kajian kelayakan investasi dalam surat surat berharga, 

akuisisi, merger, dan privatisasi 

i. Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap Sasaran 

Mutu Unit Kerja dan Prosedur Mutu Unit Kerja yang mengacu kepada 

Kebijakan Mutu Perusahaan yang telah ditetapkan 

j. Terwujudnya suasana kantor yang nyaman dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja serta membentuk citra yang baik terhadap 

perusahaan 

k. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan lingkungan perusahaan 

4. Batasan Wewenang  

Adapun batasan wewenang Divisi Akuntansi adalah: 

a. Mengusulkan perubahan anggaran kepada Direktur Keuangan dan 

Umum 

b. Melakukan perubahan nomor rekening 

c. Melakukan perubahan bentuk laporan keuangan 

d. Meneliti dan menandatangani R/K 

e. Mengusulkan mata anggaran kepada Direktur Keuangan & Umum 

f. Menandatangani cek atau giro sesuai ketentuan yang berlaku 

g. Meneliti dan mengusulkan perubahan kebijakan akuntansi kepada 

Direktur Keuangan & Umum 
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h. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan 

i. Menerima atau menolak perintaan pembayaran dari unit kerja 

j. Mengajukan oembayaran seluruh kewajiban perusahaan (perpajakan, 

retribusi, dan dividen) serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan 

kepada pihak yang berwenang 

k. Mengevaluasi dan mengajukan usulan kebanyakan investasi kepada 

Direksi 

l. Sebagai coordinator dalam pengembangan sistem informasi akuntansi & 

keuangan 

m. Menyusun dan merevisi sasaran mutu dan prosedur mutu unit kerja 

n. Mengusulkan kepada DIreksi bantuan bina lingkungan kepada 

masyarakat di sekitar wilayah perusahaan (Community Development) 

o. Mengusulkan kepada Direksi penghapusan piutang macet 

 

F. Kegiatan Umum Perusahaan 

PT Asuransi Bangun Askrida melakukan kegiatan dalam mengembangkan 

industri asuransi di Indonesia. Perusahaan asuransi ini menawarkan beberapa 

produk asuransi, yaitu: 

1. Surety Bond 

Surety Bond adalah jenis asuransi yang menjamin kontraktor terhadap 

pemilik proyek sesuai dengan persyaratan dalam undangan lelang atau kontrak 

bahwa kontraktor sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
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dengan kontrak yang disepakati. Surety bond menjamin penawaran, 

pelaksanaan, pembayaran uang muka, dan pemeliharaan proyek. 

2. Kontra Bank Garansi 

Kontra Bank Garansi merupakan jenis asuransi yang menjamin kerugian 

keuangan yang dialami oleh Bank atas bank garansi yang dikeluarkan, akibat 

ingkar janji yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Luas jaminannya mencakup 

pula kegagalan yang terjadi akibat kesalahan dari kontraktor melaksanakan 

tugasnya sesuai isi kontrak kerja. 

3. Marine 

Marine merupakan asuransi yang menjamin kerugian dengan obyeknya 

berupa kapal laut dan barang yang diangkut oleh kapal. Jenis-jenis dari asuransi 

marine adalah: 

a. Rangka Kapal 

Jenis asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan atas rangka dan mesin 

kapal yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut, kebakaran, ledakan, 

perampokan, dll selama periode asuransi. Luas jaminannya mencakup 

kerugian atas kerusakan barang yang diasuransikan yang disebabkan oleh: 

1. Bahaya laut sungai danau atau navigasi air lainya. 

2. Kebakaran, ledakan. 

3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal. 

4. Perampokan 

5. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir. 
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6. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 

 

b. Pengangkutan Barang 

Jenis asuransi ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab 

terhadap barang dan atau kepentingan yang diangkut dipertanggungkan. 

Luas jaminan mencakup kerugian atau kerusakan barang yang 

dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh: 

1. Kebakaran atau ledakan. 

2. Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik. 

3. Alat angkut darat, tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel. 

4. Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan 

benda-benda lain kecuali air. 

5. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat. 

6. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 

4. Aneka 

Aneka merupakan asuransi yang menjamin kerugian yang dialami oleh 

penyelenggara turnamen golf, akibat pencairan hadiah Hole In One. Dengan 

syarat jumlah peserta tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam ikhtisar, dan 

hanya satu hadiah akan ditawarkan. Suatu hole in one atau hole-in-one terjadi 

ketika seseorang pemain/peserta memukul bola langsung dari tee ke dalam 

cangkir (lubang) dengan satu pukulan. 

5. Asuransi Kendaraan Bermotor 
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Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan asuransi yang menanggung 

resiko atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan 

pada syarat dan kondisi yang dicetak dan dicantumkan pada polis. Luas 

Jaminan mencakup kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang 

secara langsung disebabkan oleh: 

a. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau yang disertai atau 

diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. 

b. Sambaran petir. 

c. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah 

pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalanya kebakaran itu. 

6. Asuransi General Accident 

Asuransi General Accident merupakan asuransi yang menjamin kerugian 

dari kecelakaan-kecelakaan yang bersifat umum. Jenis-jenis dari asuransi ini 

adalah: 

a. Asuransi Kebongkaran 

Asuransi kebongkaran merupakan asuransi yang memberi jaminan dalam 

hal permasalahan pengambilan paksa properti dalam sebuah perjanjian dari 

seorang yang memiliki hak atas property tersebut.  

b. Travel Insurance 

Travel Insurance merupakan asuransi yang menjamin seseorang dalam 

melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam 

jangka waktu tertentu. Resiko yang dijamin: 
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1. Penundaan penerbangan 

2. Kematian Selain Akibat Kecelakaan (Khusus Tipe Perjalanan 

Domestik) 

3. Keterbatasan bagasi dalam hal perjalanan internasional 

4. Evakuasi medis darurat  

c. Asuransi Kecelakaan Diri 

Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi yang menjamin kerugian 

yang dialami oleh pemilik property akibat pencurian. Luas jaminan dari 

asuransi kecelakaan diri adalah: 

1. Keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali karena 

kesengajaan. 

2. Terjangkit kuman penyakit. 

3. Mati lemas. 

7. Asuransi Kredit 

Asuransi kredit merupakan asuransi yang menanggung suatu kerugian yang 

dialami oleh Kreditur atas kredit macet yang dilakukan oleh debitur. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan PKL di PT Asuransi Bangun Askrida, Praktikan 

mendapat pelatihan utama di Divisi Akuntansi. Divisi Akuntansi pada PT 

Asuransi Bangun Askrida merupakan divisi yang bertugas untuk mencatat atau 

meng-input data yang diterima dan dikumpulkan dari divisi reasuransi, divisi 

keuangan, dan divisi underwriting. Sebagai pelatihan tambahan, Praktikan 

sering juga mendapatkan tugas-tugas tambahan untuk membantu divisi 

keuangan dan divisi pajak.  

Pelatihan yang diberikan kepada Praktikan tidak terlalu banyak, karena 

semua sistem yang diterapkan oleh PT Bangun Askrida telah terintegrasi 

dengan sistem online. Dalam melaksanakan pelatihan, Praktikan selalu 

diarahkan dan dibimbing oleh para pegawai PT Asuransi Bangun Askrida. 

Apabila Praktikan melakukan kesalahan, maka pegawai pegawai PT Asuransi 

Bangun Askrida akan mengkoreksi lalu mencontohkan yang benar kepada 

Praktikan. 

Bidang pekerjaan yang dilakukan Praktikan selama kegiatan PKL pada 

Divisi Akuntansi PT Asuransi Bangun Askrida adalah meng-input rekening 

koran PT Asuransi Bangun Askrida, meng-input data bunga deposito, meng-

input data pembentukan deposito, meng-input biaya sewa kendaraan dinas, 

 

20 
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membuat memo keperluan alat tulis kantor ke divisi umum per dua minggu, dan 

membuat akun bank baru. Sebagai pelatihan tambahan, Praktikan juga 

melakukan pekerjaan pada bidang pajak dan keuangan. Bidang kerja yang 

dilakukan Praktikan pada bidang pajak adalah mengarsip dokumen dokumen 

sesuai dengan instansi dan membuat Surat Keterangan Fiskal dari berbagai 

cabang Askrida. Sedangkan pada bidang keuangan, Praktikan diminta untuk 

membantu melakukan stock opname terhadap bilyet giro antara bukti fisik 

dengan yang ada pada register dan membantu membuat memo tentang internal 

perusahaan untuk pemindahbukuan rekening antar cabang 

 

B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam kegiatan PKL di PT Asuransi Bangun Askrida yang Praktikan 

lakukan selama 48 hari, Praktikan diberikan kesempatan untuk melakukan PKL 

di Divisi Akuntansi, namun Praktikan juga diminta beberapa kali untuk 

membantu pegawai Divisi Keuangan. Selama menjalani PKL, Praktikan 

dibimbing oleh pegawai Divisi Akuntansi yaitu Kak Selvia 

Pada awal pelaksanaan PKL, Praktikan diberikan pengenalan mengenai 

sistem akuntansi PT Askrida selama kurang lebih 3 minggu dengan 

menggunakan sistem dummy Askrida. Sistem dummy Askrida adalah sistem 

yang dibuat PT Askrida khusus untuk melatih para peserta magang sebelum 

dipercaya untuk membantu pegawai Divisi Akuntansi. 
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Perbedaan sistem dummy Askrida dan sistem web online Askrida hanya 

terletak pada web nya dan akun yang digunakan, sistem dummy Askrida 

menggunakan sistem web latihan yang digunakan hanya untuk latihan dengan 

memakai akun peserta magang, sedangkan sistem online Askrida menggunakan 

sistem resmi yang digunakan kantor pusat Askrida dan kantor cabang Askrida 

seluruh Indonesia dengan akun pegawai Divisi Akuntansi. Tidak semua 

pekerjaan yang Praktikan lakukan diizinkan menggunakan sistem online 

Askrida. Beberapa pekerjaan hanya boleh Praktikan lakukan melalui sistem 

dummy, hal ini dikarenakan perusahaan harus menjaga kerahasiaan data 

perusahaan.  

Tugas yang diberikan kepada Praktikan selama pelaksanaan PKL adalah: 

1. Meng-input Rekening Koran PT Asuransi Bangun Askrida 

Untuk tugas ini Praktikan dilatih hanya dengan menggunakan sistem 

dummy Askrida. Praktikan pada awalnya mengumpulkan data dari bagian 

keuangan berupa bukti-bukti transaksi yang berisikan tanggal transaksi, nomor 

akun, deskripsi/uraian transaksi, dan juga saldo per transaksi. Dari data data 

tersebut kemudian Praktikan membuka website dummy Askrida untuk meng-

input pada menu jurnal kas bank lalu klik buat dan mengisi berdasarkan data 

data yang lengkap, namun Praktikan juga diharuskan mengecek kembali bukti 

bukti transaksi berupa slip penerimaan kas dan slip pengeluaran kas. Jika sudah 

valid, Praktikan mencocokan hasil input tersebut pada menu buku harian kas 

bank lalu mencetak data tersebut sebelum diserahkan ke pembimbing.  
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Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan: 

 

Gambar III.1 

Rekening Koran PT Askrida 

a. Mengumpulkan data berupa bukti-bukti transaksi dari bagian keuangan 

didampingi oleh pembimbing 

b. Membuka web dummy Askrida lalu masuk ke bagian Akuntansi, pilih panel 

Jurnal Kas Bank 

c. Pada panel Jurnal Kas Bank terdapat kolom-kolom awal yang harus diisi 

secara lengkap yang terdiri dari Bulan, Tahun, Mata Uang, Jenis Jurnal, 

Cabang, Metode  
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d. Selanjutnya adalah klik buat, cantumkan Nomor Akun berdasarkan data 

yang diterima dan cocokkan sesuai dengan deskripsinya, lalu masukkan 

tanggal pada kolom tanggal lalu nominal pada sisi debet atau kredit. 

Setelah itu klik simpan 

e. Mengecek kembali pekerjaan yang sudah dilakukan dengan cara membuka 

menu buku harian kas bank pada panel Akuntansi lalu mencetak data yang 

sudah dikerjakan untuk dibandingkan nominalnya. Setelah valid, data 

tersebut diserahkan kepada pembimbing. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 7. 

2. Meng-input Data Bunga Deposito 

Dalam meng-input data bunga deposito, pada awalnya Praktikan hanya 

diberikan pelatihan dengan menggunakan sistem dummy Askrida yang 

bertujuan agar Praktikan dapat memahami tata cara dalam meng-input bunga 

deposito. Setelah menjalani proses pelatihan sebanyak empat kali latihan, 

Praktikan diperbolehkan untuk membantu pegawai Divisi Akuntansi PT 

Askrida dalam meng-input bunga deposito ke sistem online Askrida. 

Praktikan diminta mencocokkan data yang ada di rekening koran dengan 

register deposito manual (file excel) yang sudah dibuat oleh pembimbing 

sebelumnya, lalu meng-input data yang ada pada rekening koran bunga deposito 

ke sistem online PT Asuransi Bangun Askrida melalui menu keuangan bunga 

deposito. Pada menu tersebut Praktikan meng-input data bunga deposito secara 
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lengkap yaitu nomor seri, nomor rekening, dan tanggal jatuh tempo bunga 

deposito tersebut. Lalu mencocokan saldo akhir yang ada pada sistem dengan 

yang terdapat pada rekening koran. 

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan:  

a. Praktikan pada awalnya meminta register manual yang berupa file excel 

dari pembimbing. 

b. Untuk meng-input data dari register manual, masuk ke web Askrida lalu 

masuk melalui menu keuangan, lalu masuk ke bunga deposito. 

 

Gambar III.2 

Menu Bunga Deposito 

C 



26 
 

 
 

c. Pada panel awal terdapat kolom-kolom awal yang harus diisi secara 

lengkap yang terdiri dari bulan, tahun, mata uang, jenis jurnal, cabang, dan 

metode pencatatan. 

d. Pada panel bunga deposito, masukkan nomor seri keterangan pada kolom 

dan cari sesuai transaksi yang ada lalu pilih yang sesuai 

e. Setelah itu masukkan nomor rekening, saldo, dan tanggal jatuh tempo 

bunga deposito tersebut.  

 

Gambar III.3 

Menu Bunga Deposito 

f. Praktikan mencocokan saldo akhir yang ada pada sistem dengan yang 

terdapat pada rekening koran lalu mencetak data tersebut untuk diberikan 

kepada pembimbing 

E 
E 
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Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 8. 

3. Meng-input Data Pembentukan Deposito PT Askrida 

Untuk tugas ini, Praktikan hanya diberi pelatihan untuk meng-input ke 

sistem dummy Askrida. Praktikan pada awalnya meminta data  yang berupa 

copy bilyet deposito ke bagian investasi, lalu kemudian setelah mendapatkan 

data tersebut Praktikan diminta menyalin data yang ada pada bilyet deposito ke 

dalam register pembentukan deposito (file excel) yang meliputi nomor seri 

bilyet, nomor rekening bilyet, sumber bisnis (akun deposito bank), tanggal 

pembentukan deposito, jangka waktu bunga deposito, dan nominal deposito. 

Lalu setelah di register, Praktikan diminta untuk meng-input data pembentukan 

deposito tersebut ke sistem dummy Askrida pada menu keuangan pembentukan 

deposito. 

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan:  

a. Praktikan meminta data dari bagian investasi berupa copy bilyet deposito 

b. Praktikan menyalin data dari bilyet deposito kedalam register yang berupa 

file excel, data tersebut meliputi nomor seri bilyet, nomor rekening bilyet, 

sumber bisnis, tanggal pembentukan deposito, jangka waktu bunga 

deposito, dan nominal deposito. 

c. Setelah itu, Praktikan meng-input data dari register ke sistem web dummy 

Askrida melalui menu keuangan pada panel bunga deposito. 
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d. Pada panel awal terdapat kolom-kolom awal yang harus diisi secara 

lengkap yang terdiri dari Bulan, Tahun, Mata Uang, Jenis Jurnal, Cabang, 

Metode  

e. Selanjutnya Praktikan mengisi jenis nomor akun, uraian, dan nominal 

f. Setelah itu dicetak lalu diberikan kepada pegawai 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 9. 

4. Membuat Rekapitulasi Pajak Untuk Mengajukan Surat Keterangan 

Fiskal dari Berbagai Cabang Askrida 

Praktikan diminta untuk mengerjakan rekapitulasi pajak untuk mengajukan 

Surat Keterangan Fiskal dari cabang cabang Askrida yang datanya diambil dari 

email bagian perpajakan Askrida. Data tersebut berupa file pdf hasil scan SPT 

dan SSP per cabang lalu dicocokan dengan bukti transfer pembayaran pajak 

masing masing cabang. 

Tujuan dilakukannya rekapitulasi pajak ini adalah sebagai syarat untuk 

mengajukan Surat Keterangan Fiskal. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang 

diterbitkan oleh Dirjen Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak pajak dan tahun pajak 

tertentu. Surat Keterangan Fiskal ini memiliki tujuan untuk keperluan tender 

perusahaan untuk dapat mengikuti penawaran barang/jasa di Instansi 

Pemerintah. 
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Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan: 

a. Praktikan menerima data dari pegawai yang berupa excel berisikan 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh kantor cabang pada bulan Mei, 

Juni, dan Juli 

b. Praktikan memperbaharui data tersebut dengan membuat kolom baru yaitu 

untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. 

c. Praktikan membuka email Bagian Perpajakan Askrida, berisikan email-

email bukti surat pembayaran pajak beserta bukti penerimaan surat dari 

kantor cabang. 

 

Gambar III.4 

Bukti Penerimaan Surat 
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d. Praktikan mengisi data berdasarkan email masuk dari kantor cabang 

tersebut, diberi tanda warna kuning untuk data yang sudah valid, dan merah 

yang masih belum ada bukti. 

  

Gambar III.5 

File Excel Rekapitulasi 

e. Praktikan menyerahkan data yang sudah diperbaharui per harinya ke 

pegawai bagian pajak Askrida 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 10. 

5. Membuat Akun Bank Baru (Permintaan Dari Cabang Askrida) 

Divisi akuntansi menerima email permintaan pembuatan akun bank baru 

dari berbagai cabang Askrida dalam bentuk excel. Praktikan diminta untuk 

membantu membuat data customer yang baru ke sistem sesuai data yang 

dikirim. Kemudian Praktikan diminta untuk membantu membuat akun bank 
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baru dibuat pada menu akuntansi-account di sistem web askrida sesuai data 

yang dikirimkan lewat email tersebut. Setelah dibuat, data tersebut dikonfirmasi 

kembali ke cabang via email. 

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan:  

a. Praktikan menerima data yang berisikan tentang data customer dan akun-

akun permintaan kantor cabang lewat email Askrida bagian Akuntansi. 

 

Gambar III.6 
Menu Membuat Akun Bank Baru 
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b. Praktikan membuka web Askrida, lalu masuk menu Customer 

Management, pada menu ini Praktikan melengkapi data-data seperti entity 

ID, cabang, kategori, customer induk, kelas customer, nama lengkap, nama 

panggilan, status customer, NPWP, kewarganegaraan, pengenal, active 

date, dan GL Code berdasarkan data yang sudah Praktikan terima lewat 

email sebelumnya 

c. Selanjutnya, Praktikan membuka menu Setup, lalu masuk pada panel 

Accounts untuk membuka akun baru. Praktikan mengisi kolom kosong 

seperti Cabang, Account Header, GL Code, Nama Bank, Account No, 

Description, dan No Giro. Setelah semua terisi, klik refresh lalu klik 

simpan 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 11. 

6. Meng-input Data Perjalanan Dinas dan Biaya Sewa Kendaraan Dinas 

Praktikan diminta untuk meng-input data perjalanan dinas dan biaya sewa 

kendaraan dinas yang secara garis besar berisi tentang rincian biaya hotel, 

akomodasi, dan biaya sewa kendaraan dinas yang dilakukan oleh pihak Askrida.  

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan:  

a. Meminta data rincian biaya perjalanan dinas dan sewa kendaraan dinas ke 

bagian SDM 

b. Masuk ke web online PT Asuransi Bangun Askrida. 
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c. Masuk ke menu Akuntansi, pilih panel Jurnal Kas Bank. 

d. Klik buat, lalu masukkan tanggal transaksi sesuai dengan data yang 

tersedia, setelah itu pilih metode Bank DPD. 

e. Masukkan akun biaya perjalanan dinas atau biaya sewa kendaraan dinas 

sesuai yang tertera di data. 

 

Gambar III.7 

Penginputan Biaya Perjalanan Dinas 

f. Untuk memeriksa kembali, masuk menu buku harian kas bank, lalu pilih 

transaksi terakhir yang sudah dibuat, jika sesuai dengan nominal yang ada 

di data maka data tersebut dapat dicetak untuk kemudian diserahkan ke 

pegawai Askrida. 



34 
 

 
 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 12. 

7. Mengarsip Dokumen Sesuai Dengan Instansi 

Praktikan diminta untuk mengarsip dokumen dokumen bukti pemotongan 

pajak PPh 23. Dokumen-dokumen yang Praktikan susun dan simpan ke dalam 

odner diurutkan berdasarkan nama instansi dan tahun pajak tersebut sebelum 

diserahkan ke pegawai Askrida. Pengarsipan dapat berfungsi untuk menyimpan 

surat-surat perusahaan dengan aman dan tersusun rapi agar mudah untuk 

ditemukan jika sewaktu-waktu diperlukan. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 13. 

8. Membuat Memo Keperluan Alat Tulis Kantor Ke Divisi Umum Per 

Dua Minggu 

Praktikan diminta mendata alat tulis kantor yang dibutuhkan pada divisi 

akuntansi, lalu kemudian Praktikan diminta membuat memo ke divisi umum. 

Setelah itu Praktikan diminta untuk menyerahkan memo yang sudah dibuat ke 

divisi umum dan meminta surat tanda terima dan mengambil alat alat kantor 

yang dibutuhkan. 

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai pekerjaan yang Praktikan 

lakukan:  

a. Praktikan diminta untuk mengecek alat tulis kantor yang mulai menipis 

persediannya. 
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b. Setelah mendata, Praktikan diminta untuk membuat memo keperluan alat 

tulis kantor di word dan mencetaknya 

c. Praktikan meminta tanda tangan Kepala Bagian Divisi Akuntansi sebagai 

persetujuan. 

d. Setelah memo ditandatangani, Praktikan menyerahkan memo ke lantai 7 

bagian Divisi Umum dengan tidak lupa meminta tanda terimanya. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 14. 

9. Melakukan Stock Opname Terhadap Bilyet Giro Antara Bukti Fisik 

dengan Register 

Praktikan diminta untuk mengoreksi bilyet giro dari berbagai cabang di 

daerah yang dikirim ke kantor pusat dengan mencocokan nomor seri, nominal, 

dan juga kantor cabang asal dengan yang ada pada register yang sudah dibuat 

oleh pegawai bagian keuangan sebelumnya. Jika ada nomor seri yang tidak 

tercantum pada excel, Praktikan menandai baik bukti fisik maupun yang ada di 

register untuk ditindak lanjuti oleh pegawai. Dalam hal ini praktikan menemui 

suatu masalah yaitu bilyet yang praktikan periksa, tidak tercantum didalam 

register. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kelalaian pegawai cabang ataupun 

kesalahan komunikasi antara pihak bank dan juga pihak Askrida yang belum 

mengkomunikasikan pencairan deposito tersebut. Praktikan mengatasi hal ini 

dengan melaporkanya ke pegawai pembimbing untuk diproses terlebih lanjut 

dengan menghubungi kantor cabang terkait. 
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Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 15. 

10. Membuat Surat Tentang Internal Perusahaan Untuk 

Pemindahbukuan Rekening Antar Cabang 

Praktikan diminta untuk membantu pegawai bagian keuangan untuk 

membuat surat tentang internal perusahaan untuk pemindahbukuan rekening 

antar cabang. Memo yang sudah Praktikan buat disusun berdasarkan kode 

kantor cabang yang akan dituju lalu dikirim kepada Kepala Bagian Keuangan 

dan Kepala Seksi Penggunaan Dana, serta dikirimkan kepada kantor cabang 

yang dituju.  

Pemindahbukuan rekening dilakukan oleh kantor pusat PT Askrida dengan 

menarik dana dari pendapatan bunga deposito kantor cabang yang terkumpul 

pada rekening direksi. Hal ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan 

operasional kantor pusat, yang biasanya dilakukan satu bulan sekali. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini terdapat pada 

Lampiran 16. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam menyelesaikan pekerjaan, Praktikan mengalami beberapa kendala 

seperti: 

1. Koneksi internet yang tidak terlalu cepat terkadang mengganggu proses 

penginputan dan membuat waktu pengerjaannya menjadi efektif. 
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2. Pegawai memiliki kesibukan atas pekerjaannya masing-masing, sehingga 

Praktikan terkadang ragu untuk menanyakan hal yang tidak dipahami. 

3. Data-data akuntansi perusahaan seperti nomor akun sudah terintegrasi 

online sebelumnya maka dibutuhkan waktu lebih banyak bagi Praktikan 

untuk memahami data tersebut. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam mengatasi kendala-kendala yang Praktikan alami selama PKL maka 

Praktikan melalukan hal-hal berikut ini: 

1. Kesiapan kerja dapat menurut Ward dan Riddle dalam Yosiana (2015) 

didenifinisikan sebagai kemampuan dengan sedikit atau tanpa bantuan 

menemukan dan menyesuaikan pekerjaan yang dibutuhkan juga dikehendaki.  

Sesuai dengan teori ini, Praktikan mempersiapkan diri sebelum memulai 

pekerjaan dengan membawa modem sendiri untuk melakukan praktik kerja agar 

berjalan dengan baik 

2. Manajemen waktu berdasarkan asertivitas adalah suatu kemampuan untuk 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada 

orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan 

orang lain (Dino, 2014). 

Sesuai dengan teori ini, Praktikan harus mampu menyesuaikan waktu yang 

tepat untuk berinteraksi dengan pegawai tanpa mengganggu hak dan kewajiban 

pegawai yang sedang mengerjakan tugasnya. Biasanya Praktikan akan bertanya 
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pada saat pegawai kelihatan tidak sedang sibuk atau pada saat jam istirahat. 

Namun, bila Praktikan diminta segera untuk mengumpulkan pekerjaan 

sedangkan Praktikan menemukan beberapa kendala atau pertanyaan maka 

Praktikan akan bertanya pada pegawai lainnya yang sedang tidak sibuk.  

3. Untuk memahami data yang sudah terintegrasi oleh system onlien PT Askrida, 

Praktikan harus lebih giat dalam memahami latihan-latihan yang diberikan oleh 

pegawai. Tidak malu untuk bertanya dan terus belajar serta bekerja keras 

merupakan cara Praktikan untuk mengatasi kendala yang Praktikan temukan 

selama pelaksanaan PKL. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Universitas Negeri Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan 

lulusan yang berkompeten dan professional sehingga mampu bersaing di dunia 

kerja. Maka dari itu di adakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

dapat memberikan pengalaman dan tambahan ilmu bagi mahasiswa di dalam 

dunia kerja. Program ini juga berguna untuk melatih kemampuan mahasiswa 

dalam mengambil keputusan dan bersosialisasi di dalam suatu organisasi.  

Sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, Praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan 

pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah selama melaksanakan kegiatan PKL. Selain itu kegiatan ini adalah sarana 

bagi Praktikan sebagai calon sarjana untuk mengenal dunia kerja nyata 

sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi 

setelah lulus kuliah. 

Berdasarkan uraian Laporan Praktik Kerja Lapangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan PKL ini sangat membantu Praktikan dalam memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru untuk bekal saat menghadapi dunia 
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kerja yang sesungguhnya seperti prosedur dalam pencatatan rekening koran 

pembayaran titipan premi digunakan untuk pendapatan polis yang masih di 

proses lalu jika polisnya sudah diterbitkan, akan dicatat pada realisasi 

pendapatan premi. 

2. PT Asuransi Bangun Askrida sangat menerima baik kehadiran Praktikan 

dan bersedia untuk memberikan pengajaran mengenai lingkungan kerjanya. 

3. Praktikan menyadari bahwa sikap disiplin terhadap waktu, bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan 

pekerjaan adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh Praktikan selama 

melaksanakan PKL. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah saran yang bisa 

Praktikan berikan dalam pelaksanaan PKL: 

1. Bagi Praktikan Selanjutnya 

Adapun saran bagi Praktikan selanjutnya adalah: 

a. Praktikan harus lebih aktif dalam berinteraksi dengan pegawai di 

instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Hal tersebut 

harus dilakukan agar membangun relasi yang baik serta menimbulkan 

rasa kepercayaan pegawai. 

b. Memperhatikan bidang kerja sebelum pelaksanaan PKL apakah sesuai 

dengan bidang kuliah yang dipelajari sehingga dapat menerapkan ilmu 
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yang telah didapat selama masa perkuliahan dan tidak menyulitkan 

mahasiswa selama pelaksanaan PKL. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 

Adapun saran bagi UNJ adalah: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan BAAK dalam melayani mahasiswa 

dengan lebih sigap menyiapkan surat pengantar PKL sehingga 

mahasiswa tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan 

dengan kegiatan PKL. 

b. Menjalin lebih banyak hubungan dengan perusahaan agar dapat secara 

langsung menyalurkan mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL 

3. Bagi perusahaan 

Adapun saran bagi perusahaan adalah: 

a. Lebih mempersiapkan tugas-tugas yang diberikan kepada Praktikan 

sebelumnya sehingga mahasiswa PKL dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien dalam membantu kinerja perusahaan. 

b. Memperbaiki sistem website yang sering down agar pekerjaan para 

karyawan dapat berjalan lancer dan kinerja perusahaan menjadi lebih 

baik lagi. 
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