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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ketidakpastian merupakan salah satu atribut yang tidak dapat dihindari 

dalam kehidupan manusia. Ketidakpastian  menyebabkan adanya risiko. Risiko 

adalah kemungkinan akan terjadinya suatu kondisi yang tidak diinginkan serta 

berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam rangka mengantisipasi potensi kerugian 

tersebut, muncullah suatu kegiatan usaha yang dikenal dengan asuransi. 

 Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung 

jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

 Secara umum, asuransi dibagi kedalam dua kelompok utama yaitu Asuransi 

Umum (Asuransi Kerugian) dan Asuransi Jiwa. Asuransi umum atau (Asuransi 

Kerugian) merupakan penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak 

pasti. Sedangkan, Asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang 

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Berdasarkan Perjanjian Magang No._045/PM-HCD/AAD/VII/2010, ruang 

lingkup kegiatan magang adalah sebagai berikut: 

Perusahaan/Instansi : PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Indurance) 

Lokasi : Jl. Otto Iskandar Dinata No. 115 Jakarta Timur 

Periode magang : 19 Juli 2010 hingga 18 September 2010 

Departemen  : Billing and Collection Regional Operation 1 (RO1). 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan: 

1. Memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja meliputi aktivitas pekerjaan 

(hard skills) dan hubungan yang terjalin dalam lingkungan kerja (soft skills), 

2. Memperoleh wawasan mengenai industri dan kegiatan usaha pada 

perusahaan atau instansi yang bersangkutan, 

3. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka 

memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan atau 

instansi, dan 

4. Meningkatkan ketrampilan sesuai dengan bidang yang diminati sehingga 

mampu menciptakan sikap profesionalitas.  

1.3.2 Manfaat  

1. Bagi PT Asuransi Adira Dinamika, laporan dari kegiatan magang dapat 

memberikan alternatif pandangan terkait proses penanganan suspend pada 

Departemen Billing and Collection Regional Operation 1 (RO1), sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam peningkatan 

efektivitas proses penangan suspend. 

2. Bagi Universitas Bakrie, laporan dari kegiatan magang diharapkan dapat 

memberikan umpan balik mengenai program Corporate Internship semester 

genap tahun akademik 2009/2010, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi 
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untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program Corporate 

Internship dan untuk penyempurnaan program ini ke depannya, 

3. Bagi Penulis, laporan dari kegiatan magang menjadi instrumen dalam 

penyampaian hasil dari proyek: Penanganan Suspend Regional Operation 1 

oleh Departmen Billing and Collection Regional Operation 1. 

4. Bagi Pembaca, laporan dari kegiatan magang menjadi referensi untuk 

kegiatan pengamatan lain yang relevan. 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) berdiri pada 24 Januari 2002 

dan bergerak di bidang asuransi umum. PT Asuransi Adira Dinamika pada awal 

pendiriannya bergerak di industri asuransi kendaraan bermotor dan dikenal melalui 

produk Autocilin (September 2003) dan Motopro (November 2007). Seiring dengan 

perkembangannya, PT Asuransi Adira Dinamika telah memperlebar cakupan 

bisnisnya melalui produk-produk asuransi Non Kendaraan Bermotor. 

 PT Asuransi Adira Dinamika memiliki visi “Menjadi Perusahaan Asuransi 

Umum yang Paling Dikagumi di Indonesia” dengan komitmen untuk mewujudkan 

peace of mind bagi pelanggannya serta memberikan sustainable value bagi 

pemangku kepentingan. Keberadaan PT Asuransi Adira Dinamika di industri 

asuransi umum selama delapan tahun memperoleh berbagai penghargaan di 

antaranya, “Best Insurance Company 2010” oleh majalah Investor, “Asuransi Umum 

Terbaik 2010” oleh Media Asuransi, “Top Brand Award 2009”, ”Asuransi Umum 

Terbaik 2005, 2007, 2008” dari Harian Bisnis Indonesia, dan lain-lain. 
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BAB 3.  PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 

 

3.1 Bentuk Kegiatan Magang 

 Selama periode magang (Perjanjian Magang No._045/PM-

HCD/AAD/VII/2010), Penulis ditempatkan pada Departemen Billing and Collection 

Regional Operation 1 (RO1) dan bertanggung jawab dalam proyek penanganan 

suspend dengan deskripsi proyek sebagai berikut: 

1. Tema   : Pengelolaan Suspend Account. 

2. Judul  : Efektivitas Proses Penanganan Suspend pada Departemen 

Billing and Collection PT Asuransi Adira Dinamika. 

3. Tujuan : 

1) Menemukan penyebab masalah suspend RO1 yang meningkat dari bulan 

ke bulan, dan 

2) Memberikan alternatif solusi berdasarkan hasil temuan di lapangan 

terkait proses penanganan suspend RO1. 

4. Pelaksanaan : 19 Juli 2010 hingga 18 September 2010 

5. Pembimbing : 

1) Bp Andrianus Suprastio selaku Regional Operation Head, dan 

2) Ibu Ratih  Muliayani selaku Billing & Collection Head. 

 

3.2 Latar Belakang Proyek 

 Dalam upaya mewujudkan visi “Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang 

Paling Dikagumi di Indonesia”, PT Asuransi Adira Dinamika di tahun 2010 telah 

menetapkan target untuk memperoleh pendapatan premi sebesar satu triliyun 

rupiah. Target ini kemudian disosialisasikan dalam bentuk slogan “Go for 1T” 

kepada seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Tercatat pada tahun 2009, 

PT Asuransi Adira Dinamika memiliki 38 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. 
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 Premi sebesar satu triliyun rupiah ini menjadi target yang memerlukan 

kontribusi dari seluruh wilayah operasi dari kegiatan usaha PT Asuransi Adira 

Dinamika, termasuk di dalamnya wilayah operasi satu (Regional Operation 1), yang 

mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kontribusi dari regional 

operation 1 (RO1) bersifat signifikan karena wilayah ini menghasilkan perolehan 

premi terbesar. Data produksi PT Asuransi Adira Dinamika selama tiga bulan 

terakhir yaitu April hingga Juni 2010 adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 Produksi PT Asuransi Adira Dinamika 

 

 Selain dipandang dari sisi wilayah operasi, target premi sebesar satu triliyun 

rupiah juga memerlukan kerjasama oleh seluruh departemen pada PT Asuransi 

Adira Dinamika, termasuk di dalamnya Departemen Billing and Collection. Fungsi 

utama dari departemen ini adalah melaksanakan proses penagihan premi sesuai 

dengan prosedur dan standar yang berlaku untuk memastikan pembayaran premi 

dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan. 
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 Fungsi penagihan premi mempengaruhi besarnya pendapatan dari PT 

Asuransi Adira Dinamika. Hal itu didasari oleh business model dari perusahaan 

asuransi itu sendiri. Pada dasarnya, perusahaan asuransi berkewajiban mengganti 

kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung, berdasarkan perjanjian antara 

keduanya yang dikenal dengan istilah polis asuransi (insurance policy). Sebagai 

imbalannya, pihak tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut premi 

(premium). 

 Perusahaan asuransi memperoleh keuntungan dengan menetapkan jumlah 

premi yang sesuai dengan ekspektasi nilai klaim pihak tertanggung ditambah 

dengan nilai profit margin. Premi inilah yang kemudian menjadi piutang (Account 

Receivables) bagi perusahaan. Dalam hal ini, kinerja yang baik terkait piutang 

perusahaan adalah apabila perusahaan dapat mencairkan piutangnya ke dalam 

bentuk kas. Dalam hal ini, berlaku prinsip „semakin cepat perusahaan dapat 

mencairkan piutangnya ke dalam bentuk kas, semakin baik kinerja pengelolaan 

piutang pada perusahaan tersebut‟. 

 Dalam menjalankan fungsi penagihan premi tersebut, Departemen Billing 

and Collection tidak hanya bertanggungjawab mengelola piutang (Account 

Receivables) perusahaan namun lebih lanjut mengelola suspend account. Fungsi 

pengelolaan suspend account inilah yang menjadi fokus Penulis dalam pelaksanaan 

proyek magang dan akan dibahas pada bab selanjutnya dalam laporan ini. 

 

3.3 Istilah Umum 

 Berdasarkan Operating Guideline OG-BPQA-02-02.09 R1 tentang 

penanganan suspend account premi direct, berikut adalah definisi dari istilah-istilah 

yang terdapat dalam laporan magang: 

1. Suspend account adalah rekening penampungan sementara dana 

penerimaan premi, dimana di dalam rekening ini terdiri dari dana premi yang 

belum dilakukan pengupdatean account receivable nya dan dana premi yang 

belum berhasil diidentifikasi nomor polis atau no sertifikat asuransinya. 

2. Receipt Voucher (RV) adalah bukti pencatatan dana ke rekening suspend. 



8 
 

3.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dari proyek magang “Efektivitas Proses Penanganan 

Suspend pada Departemen Billing and Collection PT Asuransi Adira Dinamika” 

diawali dari pemahamanan mengenai business process dari perusahaan. Seperti 

yang telah dibahas sebelumnya, pendapatan utama perusahaan berasal dari premi. 

Premi yang dibayarkan masuk ke rekening penampungan sementara yaitu suspend 

account. Kemudian, dana premi tersebut wajib untuk dilakukan pengupdatean 

terhadap account receivable-nya berdasarkan nomor polis atau nomor setifikat 

asuransi. Pada kenyataan di lapangan, terdapat kendala dalam proses 

pengupdatean sehingga diperlukan perbaikan atau improvement di dalamnya. 

 

 

Gambar 2. Business Process PT Asuransi Adira Dinamika 

 

3.5 Tahapan Proyek 

 Tahapan dalam pengerjaan proyek magang “Efektivitas Proses Penanganan 

Suspend pada Departemen Billing and Collection PT Asuransi Adira Dinamika” 

terbagi menjadi empat tahapan besar sebagai berikut: 

1) Tahap-1 : Identifikasi masalah dan target 

2) Tahap-2 : Analisis penyebab 

3) Tahap-3 : Penentuan penyebab dominan 
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4) Tahap-4 : Rencana perbaikan 

Catatan : Rincian aktivitas pengerjaan proyek magang terlampir dalam 

Daftar Hadir Praktek Kerja Lapang (Magang). 

 

3.5.1 Tahap-1: Identifikasi Masalah dan Target 

 Pengerjaan proyek diawali dengan briefing bersama dengan Bp Andrianus 

Suprastio selaku Regional Operation Head. Melalui briefing diketahui bahwa 

permasalahan yang menjadi obyek dalam studi kasus adalah “suspend RO1 yang 

mengalami peningkatan setiap bulannya”.  Suspend yang mengalami peningkatan 

setiap bulan mengarah pada indikator negatif terhadap kinerja Departemen Billing 

and Collection terkait pengelolaan suspend account. 

 

 

Gambar 3. Suspend Account pada PT Asuransi Adira Dinamika 

 

 Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) pada Departemen Billing and 

Collection, target suspend RO1 over 30 days per bulan adalah kurang dari atau 

sama dengan 9% dari produksi. Tahap pertama dalam proyek menghasilkan 

rangkuman sebagai berikut: 

1) Permasalahan : Suspend RO1 yang meningkat bulan ke bulan 



10 
 

2) Obyek  : Suspend RO1 tiga bulan terakhir yaitu Mei hingga Juli 2010 

  (terdiri atas kode cabang 01, 09, 23, 51-Syariah, dan 99- 

  Nasional) 

3) Subyek : Departemen Billing & Collection 

4) Tujuan : Meningkatkan efektivitas penangangan suspend pada  

  Departemen Billing & Collection 

5) Target  : Suspend over 30 days per bulan adalah 9% x produksi 

  

3.5.2 Tahap-2: Analisis Penyebab 

 Identifikasi masalah dalam pengelolaan suspend account dilakukan dengan 

menggunakan fishbone diagram untuk menemukan akar penyebab masalah. 

Informasi yang membentuk fishbone diagram dari proyek ini diperoleh dari interview, 

brainstorming, dan analisis data suspend. 

 

 

Gambar 4. Analisis Penyebab Masalah menggunakan Fishbone Diagram 
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 Berdasarkan pelaksanaan tahap kedua dalam proyek, terdapat empat akar 

masalah terkait proses pengelolaan suspend account sebagai berikut: 

1) Tidak ada gerakan suspend. Penulis menemukan bahwa pada Departemen 

Billing and Collection, fungsi monitoring dan evaluasi pada pengolahan 

suspend account belum berjalan dengan efektif. Hal ini terindikasi dengan 

timbulnya masalah prioritas pekerjaan dari officer Departemen Billing and 

Collection. 

2) Belum ada SOP (Standard Operating Procedure) & IK (Instruksi Kerja) yang 

secara khusus membahas mengenai proses pengolahan suspend account. 

Penulis menemukan bahwa ketiadaan panduan menyebabkan officer 

melakukan proses pengolahan dengan cara mereka masing-masing 

sehingga proses menjadi tidak efektif dan efisien. 

3) Reporting belum mendukung. Penulis menemukan bahwa sistem Care 2.0 

(sistem yang dipergunakan di PT AAD) belum dapat memenuhi kebutuhan 

user-nya dalam hal ini officer dari Departemen Billing and Collection. 

Kebutuhan dalam proses pengolahan suspend account ini adalah reporting 

yang timely,  

4) Receipt Voucher (RV) bermasalah yaitu suatu kondisi ketika receipt voucher 

tidak teridentifikasi nomor polis atau nomor sertifikat asuransi. 

 

3.5.3 Tahap-3 : Penentuan penyebab dominan 

 Pada tahap ketiga dari proyek magang, penyebab dominan diperoleh dari 

hasil analisis data suspend RO1 dari tiga bulan terakhir (April hingga Juli 2010). 

Analisis data tersebut melalui beberapa tahapan agar dapat ditemukan akar 

penyebab masalah. Berikut adalah tahapan dalam analisis data: 

1) Tahap-1: Mengidentifikasi receipt voucher berdasarkan keterangan pada 

bukti pembayaran atau remarks. Pada tahap ini ditemukan bahwa 

permasalahan pada suspend RO1 adalah pembayaran premi dengan 

remarks yang tidak dapat langsung teridentifikasi oleh officer, yaitu lebih dari 

90 persen. 
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Tabel 1. 1 Identifikasi Suspend Regional Operation 1 

 

2) Tahap-2: Melakukan klasifikasi receipt voucher dengan keterangan 

„identifikasi satu per satu‟ untuk menemukan kontributor dominan dari 

suspend account. Pada tahap ini ditemukan bahwa tiga kontributor utama 

adalah: 

a. Lain-lain, yaitu remarks yang memerlukan identifikasi secara manual 

dari officer dengan pengecekan melalui sistem Care 2.0, Account 

Receivables, dan pihak marketing. 

b. Segmen Broker, yaitu perusahaan atau badan perantara dalam 

transaksi asuransi antara pihak tertanggung dan perusahaan 

asuransi. 

c. Segmen Strategic Industries, yaitu segmen yang di dalamnya adalah 

perusahaan dari berbagai industri yang telah mengikatkan diri 

sebagai pihak tertanggung melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Tabel 1. 2 Klasifikasi Receipt Voucher berdasarkan Remarks 

 

RO1 5,059,204,439.37            9,099,427,286.72            8,078,441,745.95           

- Matching 0.09% 0.09% 0.04%

- Polis 230/515/990 6.23% 6.20% 2.87%

- Pemindahbukuan 1.35% 1.04% 0.63%

- Overbooking 0.68% 0.35% 0.33%

- Adira credit shield 0.02% 0.01% 0.01%

- Identifikasi satu per satu 91.62% 92.31% 96.12%

Total 100.00% 100.00% 100.00%
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3) Tahap-3: Melakukan analisis terhadap distribusi dari receipt voucher dengan 

keterangan „Lain-lain‟ berdasarkan kode outlet. . Pada tahap ini ditemukan 

bahwa kontributor utama adalah Oultet-99. Kode outlet 99 merujuk pada 

receipt voucher dari pembayaran premi pada Head Office, yang juga berasal 

dari polis nasional. 

Tabel 1. 3 Distribusi Receipt Voucher berdasarkan Kode Oultet 

 

3.5.4 Tahap-4 : Rencana Perbaikan 

 Pada tahap keempat dari proyek magang, Penulis memberikan alternatif 

rencana perbaikan atau improvement terkait dengan proses pengelolaan suspend 

account. Rencana perbaikan ini dibatasi pada kewenangan dan tanggung jawab 

pada Departemen Billing and Collection. Rencana perbaikan tersebut dibuat 

berdasarkan hasil ketiga tahapan sebelumnya yang disempurnakan melalui 

konsultasi dengan pembimbing lapangan. 

Tabel 1. 4 Penyebab Masalah dan Rekomendasi terkait Suspend Account 

Penyebab Masalah Rekomendasi 

1) Tidak ada 

gerakan suspend 

Melakukan re-targeting pada pengelolaan suspend 

account 

2) Belum ada SOP 

& IK 

Membuat SOP & IK yang khusus mengenai pengelolaan 

suspend account 

3) Reporting belum 

mendukung 

Membuat modul mengenai pengolahan report suspend 

4) RV bermasalah  Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan 

Departemen Finance dan Marketing.  

  

Lain-lain 1,884,711,326.84  4,501,101,214.21          6,040,187,989.89     

01 20.51% 11.19% 7.61%

09 0.19% 0.04% 0.00%

23 7.98% 35.38% 1.88%

51 19.10% 7.69% 9.41%

99 52.23% 45.71% 81.10%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%
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 Keempat rekomendasi improvement di atas kemudian ditinjau berdasarkan 

uji kelayakan sederhana, yaitu: 

1) Apakah improvement tersebut bersifat aplikatif untuk dilaksanakan? Apabila 

„iya‟, apakah rekomendasi dapat diajukan pada akhir proyek magang? 

Apabila „tidak‟ maka improvement tersebut belum dapat dilaksanakan lebih 

lanjut, mengingat, ketidaktersediaan waktu hingga akhir periode magang 

yang mewajibkan adanya presentasi hasil proyek magang. 

2) Apakah improvement tersebut melibatkan koordinasi antardepartemen? 

Apabila „iya‟ maka improvement tersebut belum dapat dilaksanakan lebih 

lanjut, mengingat, pembatasan pada proyek magang ini adalah perbaikan 

pada Departemen Billing and Collection. 

Tabel 1. 5 Uji Kelayakan pada Rekomendasi 

No Rekomendasi Sifat Departmen Keputusan Akhir 

1) 1 2) Retargeting Aplikatif Billing and Collection Diajukan 

3) 2 4) SOP dan IK Aplikatif Billing and Collection Diajukan 

5) 3 6) Modul Aplikatif Billing and Collection Diajukan 

7) 4 8) Koordinasi 

dan sosialisasi 

Aplikatif Antardepartemen Tidak diajukan 

 Berdasarkan hasil uji kelayakan pada rekomendasi maka tiga rekomendasi 

terpilih yang diajukan adalah retargeting, pembuatan SOP (standard operating 

procedure) dan IK (instruksi kerja), dan pembuatan modul. 

1) Retargeting 

 Rekomendasi retargeting adalah upaya untuk menghilangkan faktor 

penyebab masalah kurangnya fungsi monitoring dan evaluasi pada pengelolaan 

suspend account. Hal ini mengakibatkan pengelolaan suspend account yang 

cenderung terabaikan dibanding dengan pengelolaan account receivables oleh 

Billing and Collection officer. 
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 Dalam hal ini, Penulis menawarkan pada pihak manajemen rumusan yang 

baru untuk menjadi parameter dalam monitoring dan evaluasi kinera pengelolaan 

suspend account yaitu „updating days’. Updating days adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan proses update full  (pencocokkan terhadap RV dengan 

account receivables) pada suspend. Formula perhitungan dari updating days adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Rumus Perhitungan Updating Days 

 

 Berdasarkan analisis data suspend account Mei hingga Juli 2010 ditemukan 

bahwa updating days suspend RO1 adalah: 

a. Updating days pada Mei 2010 yaitu 34 hari. 

b. Updating days pada Juni 2010 yaitu 38 hari. 

c. Updating days pada Juli 2010 yaitu 31 hari. 

 Target updating days diharapkan dapat melengkapi target KPI yang telah 

terlebih dahulu ada yaitu setiap bulannya suspend over 30 days kurang dari atau 

sama dengan 9% produksi.  

 Selain itu, pada Juli 2010 Departemen Billing and Collection telah menambah 

fungsi supporting departemen dengan jabatan Person in charge (PIC) suspend, 

yang diisi oleh satu orang officer. PIC suspend memiliki tanggung jawab penuh 

dibantu dengan account receivable officer (ARO) dalam pengelolaan suspend 

account. 

2) Modul Pengolahan Suspend Account (terlampir) 

Modul pengolahan suspend account merupakan rangkuman dari 

rekomendasi pembuatan SOP/IK dan modul. Secara khusus, modul ini 
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diperuntukkan untuk jabatan PIC suspend dengan tujuan peningkatan efektivitas 

proses penanganan suspend. Modul ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu: 

1. Operating Guideline (berupa prosedur) 

2. Modul Pengolahan Suspend (berupa panduan pelaksanaan Operating Guideline 

meliputi : 

a. Panduan Pencatatan Khusus (RV Report) 

b. Panduan Penarikan Report Suspend 

c. Panduan Pengolahan Report Suspend 

 

3.6 Kendala yang Dihadapi dan Upaya untuk Memecahkannya 

 Dalam pelaksanaan proyek magang di PT Asuransi Adira Dinamika selama 

periode dua bulan masa kerja, Penulis tidak menemukan kendala-kendala yang 

berarti. Hal ini disebabkan oleh kerja yang sangat mendukung sehingga terbuka 

kesempatan untuk berkonsultasi dan keterbukan pihak manajemen terhadap data 

perusahaan terkait studi kasus yang dilaksanakan. Selain itu, keberadaan 

pembimbing lapangan membantu Penulis dalam beradaptasi dengan lingkungan 

kerja dan kegiatan operasional perusahaan. 
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Pelaksanaan praktek kerja lapang yang telah Penulis lakukan selama 

periode dua bulan masa kerja di PT Asuransi Adira Dinamika memberikan 

kesempatan bagi Penulis untuk: 

1. Memahami etos kerja dan mempraktekannya di dalam budaya dan 

lingkungan kerja PT Asuransi Adira Dinamika. 

2. Memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja. Melalui keterlibatan dalam 

kegiatan operasional perusahaan, Penulis dapat menerapkan beberapa ilmu 

yang diperoleh selama masa perkuliahan diantaranya: Applied Business 

Computation, Account Receivables Management, Quality Management, 

Financial Market and Institution, dan lain-lain. 

3. Mempraktekan dan melatih ketrampilan soft skills yang diperlukan dalam 

rangka membangun sikap profesionalitas di dunia kerja diantaranya: 

ketrampilan problem solving, pembuatan flowchart business process, dan 

komunikasi bisnis. 

4. Mepraktekan dan melatih ketrampilan soft skills yang diperlukan dalam 

rangka membangun dan hubungan kerja yang positif dalam lingkungan kerja 

yaitu ketrampilan interpersonal communication dan teamwork. 

5. Memperoleh wawasan mengenai industri perasuransian baik yang terkait 

dengan pengetahuan umum perasuransian maupun terkait unit kerja, 

pengelolaan suspend account. 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan pelaksanaan praktek kerja lapang yang telah dijalankan oleh 

Penulis berikut adalah saran terkait perbaikan dan penyempurnaan program 

Corporate Internship pada Universitas Bakrie: 

1. Perencanaan program perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan pengalaman 

Penulis, perubahan terkait lingkup perusahaan atau instansi dan periode 

praktek kerja lapang menjadi kendala bagi mahasiswa pada tahap pengajuan 

magang ke perusahaan. 

2. Sosialisasi mengenai tata cara pengajuan magang, tata cara pelaksanaan 

magang, tata cara penyusunan laporan magang sebaiknya diberikan 

sebelum kegiatan dimulai dapat berupa modul yang telah dibakukan oleh 

Universitas Bakrie. 

3. Pembimbing praktek kerja lapang perlu untuk diadakan untuk program 

selanjutnya mengingat fungsi konsultasi diperlukan bagi mahasiswa terutama 

bagi mereka yang berkeinginan untuk menjadikan kegiatan magang sebagai 

bahan penyusunan tugas akhir. 

4. Hubungan dengan mitra Universitas Bakrie yaitu perusahaan atau instansi 

perlu untuk ditingkatkan mengingat pengalaman Penulis bahwa hal ini telah 

menjadi faktor pendukung dari keberhasilan program ini. 


