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LEMBAR EKSEKUTIF 

 

Nama    : Fahmi Ardyant 

Nomor Registrasi : 8335132378 

Program Studi  : S1 Akuntansi 

Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Sub Bagian             

 Akuntansi PT. Asuransi Kredit Indonesia 

 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Divisi Akuntansi, 

Bagian Akuntansi, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jl. Angkasa Blok 

B9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610. Pelaksanaan PKL 

berlangsung selama dua bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016  – 19 

Agustus 2016, dengan lima hari kerja yaitu hari Senin - Jum’at, yaitu mulai pukul 

08.00-16.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan 

PKL antara lain: memeriksa dan mengurutkan nomor bukti Bank Debit (Bukti 

Penerimaan Bank), memisahkan dan menyortir bukti transaksi bank debit dan 

bank kredit, mencari dan mencetak Buku Besar dari seluruh kantor cabang ke 

kantor Pusat PT. Askrindo dengan menggunakan aplikasi software Sistem 

Akuntansi Askrindo (SAA), menghitung laba dan rugi perusahaan dari tahun 

2000 sampai tahun 2015 menginput ke Microsoft Excel dan pembuatan laporan, 

dan menghitung data penyusunan Masterplan BUMN (laporan konsolidasi). 

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 kegiatan 

yang dilakukan oleh bagian manajemen internal, namun kendala tersebut dapat 

diatasi dengan mengamati cara kerja karyawan lain serta banyak bertanya 

kepada mereka. 
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S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

4. Ibu Sri Ningsih, selaku Kepala Bagian Akuntansi, yang telah 

membantu kemudahan praktikan dalam menjalankan Praktik Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju dengan 

pesat, menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi bangsa-bangsa di dunia untuk 

mengikuti perkembangan tersebut termasuk bangsa Indonesia, agar dapat 

bersaing secara kompetitif di kancah internasional. Oleh karenanya bangsa 

Indonesia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas 

dan memliki daya saing tinggi. 

       Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa efek yang 

cukup besar bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan terutama 

dalam dunia kerja yang semakin ketat persaingannya, dimana para pekerja 

harus menguasai keterampilan bahkan keahlian tertentu agar dapat dikatakan 

profesional dan berkualitas. 

        Demi menunjang tuntutan di atas, maka perlu adanya upaya 

pengembangan diri agar tenaga kerja yang dihasilkan oleh pendidikan lebih 

kompeten pada bidangnya masing-masing. Dalam hal ini yakni mahasiswa 

sebagai generasi penerus bangsa, dituntut untuk memiliki kemampuan yang 

baik dibidangnya guna memenangkan persaingan dalam dunia kerja. 
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       Semua itu dapat dikembangkan oleh mahasiswa melalui proses 

pembelajaran  pada bangku kuliah ataupun melalui buku-buku dan sumber 

lainnya. Akan tetapi, meskipun seseorang berasal dari latar belakang 

pendidikan yang tinggi  jika ia tidak berkompeten dibidangnya serta tidak 

memiliki keahlian lain yang dapat menunjang karirnya, maka orang tersebut 

akan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja. 

       Sebagai lembaga Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) berupaya mewujudkannya dengan mencetak tenaga ahli 

profesional yang berkualitas. Upaya tersebut dicapai dengan cara terus 

melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam penyesuaian kurikulum. 

Dengan adanya penyesuaian kurikulum tersebut, diharapkan mahasiswa yang 

lulus dari Universitas Negeri Jakarta dapat memiliki pengetahuan yang luas 

dan sesuai dengan perkembangan waktu serta mampu berkompetisi dalam 

dunia kerja dengan para lulusan Universitas lainnya. 

       Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia 

kerja, UNJ memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik 

di lapangan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan program studi masing-masing. Dengan mengikuti program 

PKL, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih 

menganalisis kondisi lingkungan kerja yang ada sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. 

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang mengambil Program Studi Akuntansi, maka salah satu program yang 
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harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan. Berkaitan dengan 

program ini praktikan memilih tempat praktik kerja yang sesuai dengan 

bidang praktikan sendiri yaitu bidang akuntansi. Terkadang apa yang telah 

dipelajari di bangku perkuliahan belum tentu sama dengan pada praktiknya 

sendiri. Berangkat dari hal tersebut diharapkan tempat praktik yang berada 

dalam bidang akuntansi ini dapat memberikan gambaran dan pengalaman 

praktikan khususnya prosedur dalam kegiatan pembuatan laporan akuntansi. 

       Program PKL ini dilaksanakan agar dapat membantu mahasiswa untuk 

menyesuaikan teori atau pembelajaran yang diterapkan pada proses 

perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya pada dunia kerja. Melalui 

program Praktik Kerja Lapangan juga diharapkan mampu menghasilkan 

kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta 

ataupun instansi pemerintahan yang ada. Sehingga ketika etos kerja dari para 

praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

       Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maksud dari 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan adalah: 

1. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan 

akademis yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya dalam 

bidang akuntansi. 

2. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja akuntansi. 



4 

 

3. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang praktikan pada 

bidang akuntansi audit yakni pendidikan Akuntansi. 

              Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini pula 

ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain : 

1. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 

prasyarat wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 

menerapkan pengetahuan akademis  yang telah di dapatkan. 

3. Untuk membiasakan  mahasiswa terhadap kultur dunia kerja yang berbeda 

dengan kultur pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, 

kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

                Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan  mahasiswa diharapkan  

memberikan hasil yang positif bagi praktikan, bagi Fakultas Ekonomi, serta 

bagi instansi tempat praktik antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi Praktikan 

a. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 

penyusunan tugas akhir untuk menamatkan Program Strata 1. 
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b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia 

kerja nyata. 

c. Mendapatkan pengalaman bekerja sebagai karyawan instansi 

pemerintahan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam 

perkuliahan serta dapat menggali hal baru yang belum didapat dari 

pendidikan formal sehingga dapat meningkatkan kualitas praktikan.  

d. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola 

tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang 

profesional dan bertanggungjawab.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 

menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di 

lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada 

umumnya, sehingga dapat mewujudkan konsep link and match dalam 

meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 

b. Sebagai masukan untuk Program Studi Akuntansi dalam rangka 

pengembangan program studi. 

c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan 

yang terjadi di dunia kerja 

d. Untuk memperkenalkan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

kepada khalayak luas dan menunjukkan kualitas mahasiswa UNJ. 
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3. Bagi Instansi 

a. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang 

ditentukan 

b. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

instansi dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan 

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat  

c. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 

kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 

Kerja Lapangan tersebut. 

d. Sebagai bentuk realisasi akan misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 

sosial kelembagaan. 

 

D. Tempat Pratek Kerja Lapangan 

       Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah kantor instansi pemerintah. 

Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Instansi  : PT. ASKRINDO 

Alamat : Jl. Angkasa Blok B9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran  

Telepon   : (021)-6546471/72 

No Fax  : (021)-6546483 

Web  : www.askrindo.co.id 

Bagian Tempat PKL : Divisi Akuntansi PT Asuransi Kredit Indonesia  

        Alasan praktikan melaksanakan PKL di Divisi Akuntansi PT Asuransi 

Kredit Indonesia (Askrindo) dikarenakan sebagai tempat praktik yang cukup 

tepat untuk mengenal dan memahami serta memperoleh pengalaman 
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mengenai dunia kerja akuntansi khususnya akuntansi keuangan terkait 

dengan penerapan akuntansi yang digunakan pada instansi pemerintahan. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan 

       Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 

instansi/perusahaan yang sesuai bidang praktikan yang menerima PKL. 

Setelah menemukan yang sesuai maka praktikan mempersiapkan surat-surat 

pengantar dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian diberikan kepada pihak 

BAAK. Setelah mendapat persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan BAAK, 

praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

akan diberikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT. 

Askrindo. Dalam kurun waktu 2 bulan permohonan pun disetujui dan praktik 

kerja dimulai dari 20 Juni 2016. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL selama 2 bulan sejak tanggal 20 Juni 2016 

sampai dengan 19 Agustus 2016.  Dengan waktu kerja sebanyak lima hari 

(Senin-Jumat) jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB selama 40 hari. 

 

3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL  

Penulisan Laporan PKL dimulai pada tanggal 10 Oktober 2016. Penulisan 

dimulai dengan mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan 
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PKL. Kemudian data tersebut diolah dan diserahkan sebagai tugas akhir 

laporan praktik kerja lapangan. 
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       Sesuai dengan visi dan misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu 

lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak 

namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga 

keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak 

bankable). 

Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki 

empat lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, 

Surety Bond dan Customs Bond. PT. Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan 

program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai 

penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya bersama dengan 

Askrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh enam Bank 

pelaksana yaitu : Bank  BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank 

Syariah Mandiri dan 26 (dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang 

punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects 

berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja 

serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap 

berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran 

dari kemiskinan di Indonesia. Askrindo senantiasa mengembangkan sayap 

usahanya untuk memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor 
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Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 60 Kantor yang tersebar di 34 

Provinsi seluruh Indonesia. 

Tahun 2013, merupakan akhir dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

(RJPP) periode 2009-2013. Namun dengan memperhatikan tuntutan 

perkembangan bisnis dan aspirasi internal perusahaan yang berkembang serta 

kesesuaian lingkup kegiatan perusahaan, maka Direksi didukung oleh Dewan 

Komisaris kembali menyusun RJPP 2013-2017 dan kemudian telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang 

Saham PT Askrindo (Persero), melalui Surat Keputusan nomor : S-566/ 

MBU/2013 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT 

Askrindo (Persero) tahun 20013-2017. Dengan demikian tahun 2013 juga 

merupakan awal RJPP Perusahaan yang baru. Selaras dengan upaya tersebut, 

Perusahaan juga telah melakukan perubahan visi dan misinya sehingga aktivitas 

bisnis Perusahaan menjadi lebih fokus dan terarah. 

 

B. Visi dan Misi 

Visi 

“Menjadi Perusahaan Penanggung Risiko yang unggul dengan layanan global 

guna mendukung perekonomian nasional”. 

Misi 

Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung   

pembangunan ekonomi nasional  terutama program Pemerintah dalam 

pengembangan UMKMK dan usaha korporasi lainnya, menjalankan kegiatan 

usaha penanggungan risiko dengan layanan global, memberikan manfaat kepada 



12 
 

para pemangku kepentingan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang 

baik, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko. 

 

C. Budaya Perusahaan 

1. Integritas 

Menjunjung tinggi kejujuran, dan tanggung jawab serta konsisten memelihara 

etika 

2. Profesional 

Bekerja tanggung jawab dan komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik 

atau bahkan melebihi harapan 

3. Motivasi 

Semangat melakukan pekerjaan yang baik untuk tujuan yang jelas 

4. Kerjasama 

Semangat untuk mengutamakan kebersamaan bersikap saling membantu dan 

saling menghargai 

5. Inovasi 

Menginisiasi gagasan serta melakukan perubahan terus menerus untuk 

perbaikan dan pengembangan perusahaan 

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab pada sub bagian Akuntansi, 

antara lain:  

1. Mempertahankan kelancaran dan ketertiban, serta mengusahakan  

pengamanan, pemanfaatan dan pengembangan pegawai, alat atau sarana 

fisik dan dana di lingkungan Bagian Akuntansi, 

2.  Menyusun program kerja tertulis, 
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3. Memelihara, menilai, dan memberikan saran penyempurnaan terhadap 

tata kerja di Bagian Akuntansi sesuai wewenangnya. 

4. Menyelenggarakan administrasi dan kearsipan di Bagian Akuntansi 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, 

5. Menyelenggarakan evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen di 

unit kerjanya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 

Tanggung jawab : 

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban 

serta pengamanan sumber daya manusia dan sarana yang ada di Bagian 

Akuntansi. 

2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya disiplin pegawai dan budaya 

kerja di bagian Akuntansi 

3. Bertanggung jawab atas kegiatan proses penyusunan laporan keuangan 

dan analisa laporan keuangan serta laporan lainnya yang terkait secara 

periodik, tepat waktu, akurat dan andal.  

4. Bertanggung jawab atas kegiatan penyusunan dan pemuatan Laporan 

keuangan Publikasi secara tepat waktu, akurat dan andal. 

5. Bertanggungjawab atas kegiatan rekonsiliasi data akuntansi secara 

tepat waktu, akurat dan andal. 

 

D. Struktur Organisasi 

       Dengan memperhatikan perkembangan bisnis Perusahaan ke depan, dimana 

Perusahaan perlu memiliki Struktur Organisasi yang ideal dan diharapkan setiap 

lini  organisasi  mampu  menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan 
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Perusahaan, maka Direksi PT. Askrindo (Persero) melakukan penyesuaian 

Struktur Organisasi yang telah ditetapkan melalui  Surat  Keputusan  Direksi  

Nomor: 49/KEP/DIR/III/2014. Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan 

kedudukan tertinggi dalam perusahaan ini diikuti oleh Dewan Komisaris dan 

Direktur Utama. (Lampiran 15, hal 60). 

 

E. Anak Perusahaan 

1. PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA 

       PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat Nasional Re, merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha Reasuransi Umum. Didirikan oleh 

PT Askrindo pada tangggal 22 Agustus 1994 dengan ijin dari Menteri 

Keuangan yakni ijin prinsip No.S.1369/KMK.017/1994 tanggal 26 September 

1994 dan ijin operasional No. 27/KMK.017/1995 tanggal 9 Januari 1995, 

dengan Misi : Berperan Aktif dalam Meningkatkan Kapasitas Reasuransi 

Nasional dan Visi : Menjadi Perusahaan Nasional yang Tangguh, Terpercaya 

dan Terus Tumbuh. 

Alamat Kantor : 

Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat (10330) 

Telp. : 021-3140009, 3149373  

 Fax. : 021-3143716, 39404944 & 31900430 

Email : nasionalre@nasionalre.co.id 

Website : www.nasionalre.co.id 

 

 

http://www.nasionalre.co.id/
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2. PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH 

       PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 28 

Desember 2012 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-

777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha 

Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah. Modal setor perusahaan sebesar Rp100 milyar dengan kepemilikan 

mayoritas (99,999%) PT Askrindo. Kinerja perusahaan pada tahun 2012 belum 

dapat dilihat karena perusahaan ini baru beroperasi pada awal tahun 2013. 

Alamat Kantor : 

Gedung Askrindo Lantai 6 

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Jakarta Pusat (10610) 

Telp. : 021-6546471, 6546472 

Fax.  : 021-6546564 

Email : - 

Website : www.askrindosyariah.com 

 

3. PT USAYASA UTAMA 

       PT. Usayasa Utama didirikan berdasarkan Akta  No. 5  tanggal 7 Oktober 

1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa SH, dan telah 

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-

1523.HT.01.01.Tahun 1998 tertanggal 9 Maret 1998. Kemudian dilakukan 

perubahan anggaran dasar dan pemindahan hak atas saham melalui  Akta No. 

43 dan 44 tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, 

SH.Mhum di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan 
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Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-63388.AH.01.02.Tahun 

2008 tertanggal 15 September 2008 dan Pernyataan Keputusan Rapat yang 

dituangkan dalam Akte No. 9 tanggal 6 Agustus 2008 dan pernyataan 

keputusan rapat dengan Akte No. 31 tanggal 24 Januari 2012 dan terakhir telah 

dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 

01 Oktober 2012 yang dibuat di bawah tangan dan telah dituangkan dalam 

Akta No.25 tanggal 22 Oktober 2012 oleh Notaris Refizal, SH. Mhum di 

Jakarta dan telah diubah terakhir dengan salinan Akta Notaris No. 38 Tanggal 

30 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Hadijah, SH serta mendapatkan Ijin dan 

Dewan Komisioner Otorita Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-92/D.05/2014 

tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Agen Asuransi. 

Alamat Kantor : 

Jln. Utan Kayu Raya No. 45 C, Jakarta Timur. 

Telp. :  021-85911820 

Fax.  :  021-85911821 

 

F. PRODUK PT ASKRINDO 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

       Merupakan kredit atau Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi kepada 

UMKMK untuk bidang usaha usaha yang produktif dan layak, namun belum 

memenuhi persyaratan bank dengan kredit atau pembiayaan sampai dengan 

Rp500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Penyaluran KUR 

diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha mejadi lebih 

produktif. 
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2. Non Kredit Usaha Rakyat (NON KUR) 

a. Asuransi Kredit  

               Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan 

kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada 

UMKM. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan/ganti 

rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non perbankan 

kepada UMKM. Jenis asuransi kredit adalah : 

1. Penjaminan Kredit Menengah   

2. Penjaminan Kredit Kecil  

       Manfaat asuransi kredit memperbesar akses UMKM terhadap sumber 

pembiayaan mengurangi risiko yang  dihadapi Bank atas pemberian  kredit 

kepada UMKM. Pengguna jasa asuransi kredit diantara lain : 

1. Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR  

2. Bank Pembangunan Daerah 

3. Bank Syariah Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian) 

 

b.  Surety Bond 

       Produk ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada Pemilik 

Proyek atau obligee terhadap kerugian yang timbul akibat tidak 

dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek atas suatu proyek (konstruksi 

atau non konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Manfaat 

Surety Bond bagi Principal dapat memperoleh penjaminan Suretyship 
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dengan cepat, mudah dan biaya yang relatif murah, collateral/ atau agunan 

bukan persyaratan utama dalam perolehan penjaminan. 

Manfaat Surety Bond Bagi Obligee :  

1. Mudah dalam proses pencairan bila Principal Wanprestasi 

2. Suretyship atau penjaminan dari Askrindo memberikan jaminan kepada 

Obligee bahwa proyek yang dikelola/dimiliki Obligee akan terlaksana 

dan selesai sesuai kontrak yang diperjanjikan. 

Jenis Surety Bond (konstruksi/non konstruksi) : 

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) 

2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) 

3. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) 

4. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) 

5. Jaminan Pembayaran (Payment Bond) 

 

c.  Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag) 

       Asuransi Kredit Perdagangan adalah produk PT Askrindo yang 

memberikan proteksi kepada Pabrikan atau Distributor atau Seller sebagai 

Tertanggung atas risiko tidak terbayarnya Piutang Kredit Perdagangan dari 

Distributornya atau Buyer-nya. Melalui layanan produk ini, pihak 

Tertanggung akan mendapatkan Jasa Manajemen Kredit atau Credit 

Management Service yang sangat bermanfaat, baik untuk Tertanggung 

maupun untuk Buyer-nya, yaitu meliputi Credit Advice, Credit 

Control dan Insurance Protection. Manfaat asuransi kredit perdagangan 
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yaitu membantu tertanggung dan buyer-nya dalam meningkatkan Sales 

Turnover; membantu credit policy tertanggung kepada buyer-nya, 

membantu tertanggung untuk mengurangi biaya dalam bentuk cadangan   

piutang ragu-ragu dan membantu tertanggung untuk mendapatkan 

akses trade financing. Pengguna asuransi kredit perdagangan yaitu 

produsen dari barang-barang industri dan produsen dari jenis barang yang 

habis dalam jangka pendek. 

 

d.  Reasuransi  

       PT Askrindo (Persero) juga menerima reciprocal business dari 

perusahaan reasuransi luar negeri maupun perusahaan asuransi dan 

reasuransi dalam negeri. 

 

e.  Asuransi Umum 

  Asuransi kecelakaan diri (personal accident insurance) 

       Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) adalah 

asuransi yang menjamin/ memberikan santunan atas risiko kematian, catat 

tetap, catat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara 

langsung disebabkan suatu kecelakaan.  

       Jaminan perluasan dengan tambahan premi dapat diberikan untuk 

melengkapi asuransi kecelakaan diri standard seperti: 

1.  Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara dan Perbuatan Jahat 

2. Motorcycling risk (akibat mengendarai sepeda motor) 
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Asuransi kebakaran (fire insurance) 

       Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) adalah asuransi yang menjamin 

kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang 

dipertanggungkan yang disebabkan secara langsung oleh : 

1.  Kebakaran 

2.  Petir 

3.  Ledakan 

4.  Kejatuhan pesawat terbang 

5.  Asap 

 

Asuransi kontraktor (contractor all risks insurance) 

       Asuransi kontraktor (Contractor All Risks Insurance) adalah asuransi 

yang menjamin atas kerusakan atau kerugian objek yang 

dipertanggungkan pada saat pelaksanaan pembangunan/pemasangan 

konstruksi dan selama masa pemeliharaan.   

 

Asuransi tanggung gugat (liability insurance) 

       Asuransi tanggung gugat (Liability Insurance) adalah asuransi yang 

menjamin kerugian material akibat tanggung jawab hukum kepada pihak 

lain untuk membayarkan kompensasi untuk cidera tubuh atau kerusakaan 

pada properti pihak lain karena atau akibat kelalaian tertanggung atau 

karyawan tertanggung. 
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Asuransi pengangkutan (marine cargo insurance) 

       Asuransi pengangkutan (Marine Cargo Insurance) adalah asuransi 

yang menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang 

dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.   

 

Asuransi properti (property all risks insurance) 

       Asuransi Properti (Property All Risks Insurance) adalah asuransi yang 

menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan 

yang dipertanggungkan karena hal-hal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian : 

Bagian (Section) I – Kerusakan Material (Material Damage) 

       Harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan menderita 

suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-

tiba dan tidak sengaja.  

Bagian (Section) II – Gangguan Usaha (Business Interruption) 

Gangguan usaha akibat kerugian berdasarkan Bagian I selain dari hal-

hal yang dikecualikan. Pengecualian tersebut yaitu ketentuan otoritas 

publik dan ketidakcukupan kapital untuk pemulihan atau penggantian pada 

waktunya. 

 

f.  Custom Bond 

       Customs Bond adalah jaminan yang diberikan PT Askrindo kepada 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas risiko tidak diselesaikan 

kewajiban oleh Eksportir atau Importir atas fasilitas kepabeanan, fasilitas 
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penangguhan atau pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan 

negara lainnya 

Manfaat Customs Bond : 

1. Membantu peningkatan perputaran roda ekonomi melalui kelancaran 

perdagangan dan keluar-masuk barang dari atau ke kawasan 

kepabeanan Indonesia 

2. Ditjen Bea Cukai memperoleh jaminan bahwa Eksportir atau Importir 

akan mengekspor kembali produk yang pengadaan bahan bakunya telah 

mendapat fasilitas kepabeanan maupun fasilitas penangguhan atau 

pembebasan bea masuk dan atau menyelesaikan kewajibannya untuk 

membayar bea masuk 

3. Eksportir/Importir dapat melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban 

yang dipersyaratkan oleh Ditjen Bea dan Cukai, dengan didukung 

Customs Bond  PT Askrindo yang diperoleh dengan mudah, cepat 

dengan biaya jasa jaminan yang relatif murah. 

Jenis-jenis Customs Bond : 

1. Impor sementara (OB 23) 

2. Penangguhan pembayaran bea masuk (vooruitslag) 

3.Enterport produksi untuk tujuan ekspor dan kawasan berikat    

(EPTE/KABER ) 

4. Reimport (BC 1.2) 

5. Nota pembetulan PIB (NOTUL / SPKPBM) 

6. Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah PT.Askrindo 

       PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan 

ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

       Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, 

yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil 

pembangunan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat 

dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka 

mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain 

dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi 

salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan. 

Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi 

dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna 

menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo 

(Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin 

atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja  

       Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pusat PT. 

Asuransi Kredit Indonesia, praktikan ditempatkan pada Divisi Akuntansi. 

Tugas yang praktikan terima adalah verifikasi data penarikan dana tunai dari 

kantor cabang yang data-datanya dikirim melalui email Divisi Akuntansi. 

Praktikan pada awalnya diberikan pengarahan dan pelatihan mengenai 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut 

oleh Bapak Erik.  

       Bidang pekerjaan yang dilakukan praktikan selama menjalani kegiatan 

PKL pada Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT. Asuransi Kredit Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1. Memeriksa dan mengurutkan nomor bukti Bank Debit atau Bukti   

Penerimaan Debit yang berasal dari  sub bagian Keuangan 

2. Memisahkan dan menyortir bukti transaksi Bank Debit dan Bank Kredit 

3. Mencari dan mencetak buku besar dari seluruh kantor cabang ke kantor 

pusat di Jakarta dengan menggunakan sistem online dan software Sistem 

Akuntansi Askrindo (SAA) 
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4. Menghitung laporan laba rugi perusahaan dari tahun 2000 sampai 2015 

5. Mempelajari Sistem Akuntansi Askrindo (SAA) dengan meng-input 

dan menghitung Data Penyusunan Masterplan BUMN (Laporan 

Konsolidasi)  

       Tugas yang tertera di atas berlaku pada tiap sub bagian Akuntansi. 

Praktikan mendapat penempatan kerja di bagian Akuntansi dengan Ibu 

Sriningsih Rahayu selaku kepala bagian tersebut. Bagian Akuntansi ini 

menjalankan tugas yakni membuat laporan keuangan yang terdiri atas 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan perhitungan Laba 

(Rugi) Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas 

Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, serta Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK) Konsolidasian baik bulanan, triwulan, 

semester, dan tahunan. 

 

B. Pelaksanaan Kerja  

       Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama dua bulan, 

sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016. Kegiatan 

PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku di PT Askrindo, yaitu 

hari Senin hingga Jumat dengan waktu kerja pukul 08.00 WIB - 16.00 

WIB.  

       Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu 

diberikan gambaran tentang PT. Askrindo mulai dari struktur organisasi 

dan masing-masing tata kerjanya yang meliputi dari penerimaan dan 

pengeluaran kas, pencatatan pelaporan, sampai membuat laporan keuangan 
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secara benar dan tepat sesuai PSAK. Selain itu juga, diberikan pemaparan 

terkait tugas dan kerja apa yang dilakukan dan juga pengenalan 

lingkungan kerja terutama pengenalan dengan pegawainya. 

       Kemudian pada hari berikutnya praktikan mulai diberikan beberapa 

pekerjaan yang termasuk dalam tugas Sub bagian Akuntansi yaitu sebagai 

berikut:  

1. Memeriksa dan mengurutkan nomor bukti Bank Debit atau Bukti 

Penerimaan Debit yang berasal dari sub bagian Keuangan. 

       Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk 

memeriksa dan mengurutkan nomor bukti secara manual. Setiap lembar 

bukti penerimaan bank diperiksa dan diurutkan sesuai nomor voucher  

dan tanggal transaksinya. 

       Bukti transaksi diperoleh dari bagian keuangan yang mencatat 

segala transaksi perusahaan dari kantor pusat maupun dengan kantor 

cabang. Kemudian bukti-bukti ini diberikan ke bagian akuntansi yang 

selanjutnya akan melakukan pemberkasan. (Lampiran 8, hal 47). 

2. Memisahkan dan menyortir bukti transaksi Bank Debit dan Bank 

Kredit 

       Dalam hal ini praktikan melakukan pemisahan bukti transaksi 

penerimaan debit dan kredit dimana masing-masing bukti akan 

dipisahkan dan nantinya akan disatukan sesuai dengan kategori masing-

masing di dalam satu file. 
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       Praktikan ditugaskan untuk teliti untuk pekerjaan ini dikarenakan 

banyaknya bukti transaksi yang terselip bahkan hilang sehingga harus 

dibuatkan bukti pengganti dari bagian cabang jika bukti yang hilang 

merupakan bukti transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. 

(Lampiran 9, hal 48). 

3. Mencari dan mencetak buku besar dari seluruh kantor cabang ke 

kantor pusat di jakarta dengan menggunakan sistem online dan 

software Sistem Akuntansi Askrindo (SAA). 

       Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas 

untuk mencari buku besar  baik produk KUR adan NON KUR dari 

seluruh kantor cabang PT.Askrindo yang berada di seluruh Indonesia 

lalu mencetaknya ke kantor pusat dengan menggunakan software 

komputer milik PT. Askrindo yang bernama Sistem Akuntansi 

Askrindo (SAA).  

a. Langkah pertama praktikan harus masuk ke dalam program SAA 

KUR, kemudian akan muncul tampilan. 

b. Selanjutnya adalah pilih menu “Data SBU” dan akan muncul 

sambungan online langsung ke seluruh kantor cabang PT. Askrindo.  

c. Kemudian adalah memilih satu kantor cabang mana yang akan di 

cetak buku besarnya. Setelah memilih satu nama kantor cabang 

langkah selanjutnya adalah pilih menu “Laporan”, lalu pilih 

“Akuntansi”, dan pilih “Buku Besar” kemudian akan muncul 

Laporan Akuntansi Buku Besar Kantor cabang tersebut.  
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d. Terakhir masukkan periode Akuntansi yang ingin kita cetak atau 

laporkan klik “Ok” dan akan muncul seluruh transaksi di dalam buku 

besar kantor cabang tersebut.  

       Demikian langkah-langkah yang dilakukan praktikan untuk 

mencari sampai mencetak Buku Besar dalam aplikasi program Sistem 

Akuntansi Askrindo KUR (SAA KUR), langkah tersebut juga 

dilakukan kembali oleh praktikan untuk mencari dan mencetak Buku 

Besar Kantor Cabang dalam aplikasi program SAA NON KUR, hanya 

saja tampilan awalnya yang berbeda. (Lampiran 13, hal 51). 

4. Menghitung laporan laba rugi perusahaan dari tahun 2000 sampai 

2015 

       Dalam melakukan pekerjaan ini, praktikan melakukan pengetikan 

dengan komputer dan data laba rugi di dapat dari laporan tahunan 

(annual report) PT. Askrindo yang diperoleh dari Bapak Erik yang 

bertugas sebagai pembuat laporan laba rugi tahunan. Dalam 

mengerjakan tugas ini praktikan menghitung Laba dan Rugi 

perusahaan, Laba atau Rugi Perusahaan dapat diperoleh dengan Rumus: 

    

       Praktikan juga diawasi dan dibimbing oleh para staf bagian 

akuntansi dalam mengerjakan laporan ini, agar apabila praktikan 

mengalami kendala bisa langsung bertanya kepada staf bagian 

akuntansi. Bapak Erik selaku karyawan bagian akuntansi yang selalu 

               Laba atau Rugi = Pendapatan – Beban-beban 
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membimbing praktikan dalam melaksanakan pekerjaan ini. ( Lampiran 

14, hal 57).  

5. Meng-input dan menghitung Data Penyusunan Masterplan BUMN 

(Laporan Konsolidasi).  

       Dalam melaksanakan tugas ini praktikan dibantu dan diawasi oleh 

kepala bagian akuntansi Ibu Sriningsih Rahayu. Dalam mengerjakan 

tugas ini praktikan harus dengan teliti dan cermat untuk menginput dan 

menghitung Data Penyusunan Masterplan BUMN dimana data 

tersebut terdiri dari :  

a. Laporan L/R dari tahun 2000 sampai dengan 2015 

b. Laporan Posisi Keuangan dari tahun 2000 sampai dengan 2015 

c. Pembayaran pajak PT. Askrindo yang terdiri dari : PPH, PPN, 

PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak 

lainnya. 

d. Dividen 

e. Jumlah tenaga kerja 

f. PSO ( Publik Servis Obligasi) 

g. Penyaluran KUR 

       Untuk dapat mengolah dan menghitung data diatas praktikan 

diberikan bahan oleh Ibu Sriningsih berupa Laporan Keuangan 

tahunan dari tahun 2000 sampai 2015, serta bahan dan materi terkait 

dengan data diatas, dan untuk mengerjakan laporan ini praktikan sering 

melakukan tanya jawab dengan kepala bagian akuntansi untuk 
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memudahkan dalam menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. 

Laporan ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu, namun 

terdapat beberapa laporan yang belum ter-input dan terhitung 

sepenuhnya dikarenakan data yang tidak lengkap. (Lampiran 14, hal 

53)  

 

C. Kendala yang Dihadapi  

       Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari 

adanya beberapa kendala yang berasal dari internal instansi maupun dari 

dalam diri praktikan sehingga menghambat kegiatan PKL. Kendala 

tersebut berupa:  

1. Praktikan merasa sulit dalam mempelajari sistem SAA seperti meng-

input dan menghitung data penyusunan Masterplan BUMN 

dikarenakan banyaknya data dan cara perhitungan yang rumit, yang 

belum praktikan pelajari di dalam perkuliahan seperti program MYOB 

2. Kurangnya pengetahuan Praktikan pada kegiatan umum dan produk 

yang dihasilkan perusahaan 

3. Kurangnya pengetahuan Praktikan pada sistem akuntansi perusahaan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala  

       Dalam menghadapi kendala yang tersebut, maka cara-cara yang   

praktikan lakukan untuk mengatasinya, adalah sebagai berikut:  

1. Praktikan lebih giat dan teliti dalam mempelajari sistem untuk 

memasukkan data penyusunan Masterplan BUMN serta banyak 
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bertanya kepada kepala bagian akuntansi dalam hal ini Ibu Sriningsih 

dan juga kepada staf akuntansi lainnya, sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya salah input 

2. Praktikan mempelajari mengenai kegiatan umum dan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Praktikan membaca dan mempelajari kegiatan 

dan produk apa saja yang dihasilkan PT. Askrindo 

3. Praktikan mempelajari mengenai sistem akuntansi perusahaan. Sering 

bertanya kepada Ibu Sriningsih dan karyawan lainnya. Praktikan juga 

mempelajari sistem akuntansinya melewati buku pedoman yang 

diberikan Bapak Erik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu cara yang 

digunakan agar mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih nyata tentang 

dunia kerja setelah mendapatkan segala materi pembelajaran dalam kegiatan 

perkuliahan. Tentu saja kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini harus sesuai 

dengan program studi atau bidang konsentrasi mahasiswa. Dengan Praktik 

Kerja Lapangan, praktikan dapat lebih mengenal dunia kerja dan berlatih 

untuk memahami kondisi yang ada di dunia kerja. 

       Praktikan memilih untuk melakukan PKL di PT. Asuransi Kredit 

Indonesia (Askrindo), yang beralamat di Jl. Angkasa Blok B9 Kav.8 Kota 

Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610. Dalam kegiatan PKL praktikan 

ditempatkan di Divisi Akuntansi. Praktikan melakukan kegiatan PKL selama 

dua bulan, yaitu sejak tanggal 20 Juni 2016 s.d 19 Agustus 2016. Dengan 

waktu kerja sebanyak lima hari (Senin-Jumat) jam kerja pukul 08.00-16.00 

WIB.  

       Dengan melaksanakan kegiatan PKL, praktikan dapat mengetahui 

penerapan akuntansi di lingkungan pemerintahan secara nyata terutama dalam 

bidang pembuatan laporan akuntansi, salah satunya memahami proses 

pembuatan, penyusunan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang andal 

dan sesuai dengan PSAK. 
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       Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapat bimbingan dari 

karyawan Sub Bagian Akuntansi sehingga dapat memudahkan praktikan 

dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Praktikan juga dapat 

mempelajari lingkungan bekerja secara nyata yang sangat berbeda dengan 

lingkungan kelas, sehingga praktikan dapat terbiasa dalam menghadapi 

kendala yang timbul di lingkungan bekerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh 

praktikan adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, Sehingga 

setiap tahap pekerjaan yang dilakukan harus mengutamakan ketelitian, 

kedisiplinan, ketepatan, kecepatan dan kesabaran. 

       Selama melakukan PKL di Kantor Pusat PT. Asuransi Kredit Indonesia 

pada Divisi Akuntansi, praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan 

yang dilakukan yaitu diantaranya : 

1. Praktikan mengetahui pentingnya arsip sebuah perusahaan, agar pada saat 

audit dilakukan mudah dilakukan 

2. Mengetahui dan mempelajari transaksi-transaksi yang terjadi lewat bukti 

transaksi yang berupa Bank Debit dan Bank Kredit 

3. Praktikan mengetahui sistem online yang digunakan dan software Sistem 

Akuntansi Askrindo (SAA) sebagai contoh pengaplikasian di dunia kerja 

nanti 

4. Praktikan mempelajari perhitungan laba rugi perusahaan Askrindo lewat 

Sistem Akuntansi Askrindo (SAA) dan Microsoft Excel 
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5. Praktikan belajar meng-input dan menghitung Data Penyusunan 

Masterplan BUMN (Laporan Konsolidasi) menggunakan Microsoft Excel 

maupun Sistem Akuntansi Askrindo (SAA). 

 

B.    Saran  

       Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 

PKL, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna 

dikemudian hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua 

pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:  

1. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL  

a. Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL hingga 

berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga tidak 

terjadi kesalahan di kemudian hari  

b. Mahasiswa sebaiknya melakukan survei kepada tempat PKL yang dituju 

sebelum membuat surat permohonan izin PKL, untuk memastikan 

tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan bidang konsentrasi 

nya sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan PKL  

c. Mahasiswa hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan diri 

khususnya untuk bidang pekerjaan PKL yang dijalani, sehingga dapat 

memudahkan dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL 

d. Mahasiswa hendaknya dapat bersosialisasi dan menciptakan hubungan 

yang baik dengan karyawan tempat PKL, serta selalu mengikuti 
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peraturan yang berlaku di tempat PKL, sehingga dapat menjaga nama 

baik Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi  

        Pihak Fakultas sebaiknya rutin memberikan pelatihan kepada 

mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sehingga dapat lebih terampil 

dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 

3. Bagi Instansi/ Perusahaan  

       Pihak instansi atau perusahaan diharapkan dapat lebih memberikan 

bimbingan dan pengarahan terhadap praktikan, sehingga praktikan 

mendapat gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan 

khususnya pekerjaan di bidang akuntansi. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

LEMBAR KEGIATAN MAGANG 

“PT. ASKRINDO” 

 

Nama    : Fahmi Ardyant 

NIM    : 8335132378 

Tempat Magang  : PT. Askrindo 

Unit Kerja   : Bagian Akuntansi 

Pembimbing Magang : Ibu Sriningsih Rahayu 

Periode   : 20 Juni 2016 – 19 Agustus 2016 

 

1 Senin, 20 Juni 

2016 

a. Pengenalan ke karyawan bagian Akuntansi 

b. Pengenalan tempat bekerja dan juga pengenalan 

tugas bagian Akuntansi PT. Askrindo 

2 Selasa, 21 Juni 

2016 

a. Memeriksa dan memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit 

 

3 Rabu, 22 Juni 2016 a. Memeriksa dan Memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit dan memsasukkannya ke 

dalam file 

4 Kamis, 23 Juni 

2016 
a. Mencocokkan jurnal dengan bukti transaksi 

5 Jum’at, 24 Juni 

2016 

a. Ijin Micro Teaching 

6 Senin, 27 Juni 

2016 

a. Membuat Laporan Laba Rugi dari tahun 2000-

2015 dengan data yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan PT. Askrindo. 

7 Selasa, 28 Juni 

2016 

a. Membuat Laporan Laba Rugi dari tahun 2000-

2015 dengan data yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan PT. Askrindo. 

8 Rabu, 29 Juni 2016 a. Membuat Laporan Laba Rugi dari tahun 2000-

2015 dengan data yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan PT. Askrindo. 

9 Kamis, 30 Juni 

2016 

a. Mendownload dan meng-input Buku Besar 

KUR seluruh cabang Askrindo menggunakan 

sistem SAA 

10 Jum’at, 1 Juli 2016 a. Mendownload dan meng-input Buku Besar  

NON KUR seluruh cabang Askrindo 
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menggunakan sistem SAA 

11 Senin, 11 Juli 2016 a. Meng-input dan menghitung Data Penyusunan 

Masterplan BUMN Laporan Konsolidasi 

12 Selasa, 12 Juli 

2016 

a. Meng-input dan menghitung Data Penyusunan 

Masterplan BUMN Laporan Konsolidasi 

13 Rabu, 13 Juli 2016 a. Meng-input dan menghitung Data Penyusunan 

Masterplan BUMN Laporan Konsolidasi 

14 Kamis, 14 Juli 

2016 

a. Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

15 Jum’at, 15 Juli 

2016 

a. Melakukan Pencocokan data dari Rekening 

Koran dengan Bank Debit dan Bank Kredit PT 

Askrindo 

16 Senin, 18 Juli 2016 a. Melakukan Pencocokan data dari Rekening 

Koran dengan Bank Debit dan Bank Kredit PT 

Askrindo 

17 Selasa, 19 Juli 

2016 

a. Melakukan Pencocokan data dari Rekening 

Koran dengan Bank Debit dan Bank Kredit PT 

Askrindo 

18 Rabu, 20 Juli 2016 a. Mencocokkan jurnal pengeluaran Kas dengan 

Bank debit dan bank kredit 

19 Kamis, 21 Juli 

2016 

a. Mencocokkan jurnal pengeluaran Kas dengan 

Bank debit dan bank kredit 

20 Jum’at, 22 Juli 

2016 

a. Mendownload laporan Neraca dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

21 Senin, 25 Juli 2016 a. Mendownload laporan Neraca dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

22 Selasa, 26 Juli 

2016 

a. Mengarsipkan Dokumen dan Bukti-Bukti 

transaksi ke dalam file 

23 Rabu, 27 Juli 2016  a. Mendownload laporan Neraca dari seluruh    

kantor cabang melalui program SAA 

24 Kamis, 28 Juli 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

25 Jum’at, 29 Juli 

2016 

 a. Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

26 Senin, 1 Agustus 

2016 

 a. Memeriksa dan Memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit dan memsasukkannya ke 

dalam file 

27 Selasa, 2 Agustus 

2016 

 a. Memeriksa dan Memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit dan memsasukkannya ke 

dalam file 

28 Rabu, 3 Agustus 

2016 

 a. Memeriksa dan Memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit dan memsasukkannya ke 

dalam file 

29 Kamis, 4 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 
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30 Jum’at, 5 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

31 Senin, 8 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

32 Selasa, 9 Agustus 

2016 

 a. Mencocokkan jurnal pengeluaran Kas dengan 

Bank debit dan bank kredit 

33 Rabu, 10 Agustus 

2016 

 a.   Mencocokkan jurnal pengeluaran Kas dengan 

Bank debit dan bank kredit 

34 Kamis, 11 Agustus 

2016 

 a.   Mencocokkan jurnal pengeluaran Kas dengan 

Bank debit dan bank kredit 

35 Jum’at, 12 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

36 Senin, 15 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

37 Selasa, 16 Agustus 

2016 

 a.   Meng-input Laporan Arus Kas dari seluruh 

kantor cabang melalui program SAA 

38 Rabu, 17 Agustus 

2016 

 a.   Upacara HUT Republik Indonesia di Kantor 

Pusat Askrindo 

39 Kamis, 18 Agustus 

2016 

 a. Memeriksa dan Memisahkan Bukti Bank Debit 

dan Bank Kredit dan memsasukkannya ke 

dalam file 

40 Jum’at, 19 Agustus 

2016 

 a.   Perpisahan dengan para karyawan PT. Askrindo 
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Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Bulan (2016) / 

Kegiatan 

April Mei Juni Nov Des Jan 

1 Pendaftaran Program 

PKL 

      

2 Kontak dengan 

instansi/perusahaan 

untuk penempatan 

PKL 

      

3 Surat Permohonan 

PKL ke 

instansi/perusahaan 

      

4 Pelaksanaan Program 

PKL 

      

5 Penulisan Laporan 

PKL 

      

6 Penyerahan Laporan 

PKL 

      

7 Koreksi Laporan PKL       

8 Penyerahan Koreksi 

Laporan PKL 

      

9 Batas akhir 

penyerahan Laporan 

PKL 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5. Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 7. Logo PT Askrindo 
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Lampiran 8. Contoh Bukti  Bank Debit 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Lampiran 9. Contoh Bukti Bank Kredit 
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Lampiran 10. Contoh Rekening Koran 
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Lampiran 11. Contoh Kas Debit 

 

Lampiran 12. Contoh Kas Kredit 
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Lampiran 13. Contoh Jurnal Transaksi Kas Debet dan Kas Kredit 

 



52 
 

 
 

Lampiran 14. Contoh Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT 

Askrindo tahun 2011, 2012, 2013 
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Lampiran 15. Struktur Organisasi PT. Askrindo 
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Lampiran 16. Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 
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