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ABSTRAK 

 

 

Geladi merupakan program yang dibuat untuk memberikan pengalaman 

kerja serta pemahaman mengenai dunia kerja yang sebenarnya bagi mahasiswa/I 

Telkom University yang dilaksanakan pada akhir semester empat. Geladi yang 

dilaksanakan selama 6 minggu ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak 

hanya dalam hal pengalaman praktek kerja, namun juga mengukur kemampuan 

menyelesaikan suatu masalah pekerjaan, mengukur implementasi keilmuan, 

keterampilan dan wawasan baik hardskill maupun softskill peserta geladi. Geladi 

yang dilaksanakan di BPJS Kesehatan cabang Pekalongan mencakup kegiatan pada 

Divisi Keuangan yang memberikan wawasan kepada peserta geladi mengenai 

Evaluasi Performansi setiap unit kerja, memonitoring jalannya suatu manajemen, 

melakukan pekerjaan administrasi pada umunya, serta melakukan 

maintenance/mengecek dan mendata file di dalam komuputer.  

  



iii 
 

DAFTAR ISI 

 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................  i 

ABSTRAK ............................................................................................................  ii 

DAFTAR ISI .........................................................................................................  iii 

 

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................  1 

 1.1. Latar Belakang...............................................................................  1 

 1.2. Profil Perusahaan ...........................................................................  1 

  1.2.1. Tempat dan Kedudukan BPJS ...........................................  1 

  1.2.2. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ......  2 

  1.2.3. Visi dan Misi BPJS ............................................................  2 

 1.3. Struktur Organisasi Perusahaan .....................................................  4 

 1.4. Rumusan Masalah .........................................................................  4 

 1.5. Batasan Masalah ............................................................................  5 

 1.6. Tujuan Pelaksanaan Geladi ...........................................................  5 

 1.7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Geladi ........................................  5 

BAB II TINJAUAN TEORI .................................................................................  6 

BAB III PELAKSANAAN GELADI ...................................................................  18 

 3.1. Rencana Kegiatan ..........................................................................  18 

 3.2. Pelaksanaan ...................................................................................  18 

 3.3. Hasil ...............................................................................................  19 

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................  20 

 4.1. Kesimpulan ....................................................................................  20 

 4.2. Saran  ...........................................................................................  20 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG  

Geladi merupakan suatu program kurikuler yang dirancang untuk 

menciptakan pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa Universitas Telkom 

yang telah menempuh perkuliahan selama empat semester. Dengan 

melaksanakan Geladi, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati 

ruang lingkup pekerjaan di lapangan, guna beradaptasi diri dengan lingkungan 

untuk melengkapi proses belajar yang didapat di bangku kuliah.  

BPJS Kesehatan sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam 

bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki cabang yang tersebar di 

berbagai daerah di Indonesia. Dimana  

BPJS Kesehatan cabang mempunyai beberapa divisi fungsi sebagai 

unit bisnisnya,  diantaranya adalah Unit Pemasaran, Unit Manajemen 

Kepesertaan dan UPMP4, Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, 

Unit Manajemen Kesehatan Primer, Unit Manajemen Kesehatan Rujukan, Unit 

SDM dan Umum, serta Unit Penagihan dan Keuangan. 

Melakukan praktik kerja / geladi di BPJS Kesehatan menjadi 

tantangan tersendiri bagi mahasiswa Universitas Telkom untuk memperoleh 

gambaran secara nyata mengenai lapangan kerja yang tidak khusus bergerak di 

bidang telekomunikasi sehingga lebih menekankan administrasi umum yang 

memang diminati Mahasiswa.   

 

1.2.  PROFIL PERUSAHAAN  

  1.2.1.  Tempat dan Kedudukan BPJS  

Kantor Pusat BPJS berada Jl. Letjend. Suprapto,Cempaka Putih, Jakarta 

Pusat 10510, Telp : (021) 4212938 dengan KC (Kantor Cabang) dan 

KLO (Kantor Layanan Operasional) yang tersebar di seluruh 

Kabupaten/Kota. 
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  1.2.2.  Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)   

 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di 

Indonesia berlandaskan  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. 

  Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dibentuk: 

a.  BPJS Kesehatan; dan 

b.  BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Kesehatan adalah perusahaan asuransi yang kita kenal 

sebelumnya sebagai PT Askes. BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 

JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional, JKN 

merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan 

penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan 

Jaminan Sosial Nasional). Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi 

BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi 

BPJS Ketenagakerjaan. 

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: 

a.  jaminan kecelakaan kerja; 

b.  jaminan hari tua; 

c.  jaminan pensiun; dan 

d.  jaminan kematian. 

 

  1.2.3.  Visi Dan Misi BPJS 

   Visi dan Misi serta tata nilai perusahaan yang menjadi jiwa 

hidupnya perusahaan : 

Visi BPJS Kesehatan :  

CAKUPAN SEMESTA 2019 
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Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki 

jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, 

unggul dan terpercaya. 

Misi BPJS Kesehatan : 

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan 

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui 

kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan 

dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. 

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-

prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan 

kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan 

dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas 

seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
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1.3. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 

Gambar1. Struktur Organisasi Kantor Cabang 

Ket : Kepala Kantor Cabang Merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam 

Kantor Cabang dan membawahi seluruh bagian yang terdiri dari Unit Pemasaran, Unit 

Manajemen Kepesertaan dan UPMP4, Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Unit 

Manajemen Kesehatan Primer, Unit Manajemen Kesehatan Rujukan, Unit SDM dan Umum, 

serta Unit Penagihan dan Keuangan yang masing – masing Unitnya memiliki Staf. 

 

1.4.  RUMUSAN MASALAH  

Dalam laporan geladi ini penulis akan membahas mengenai Unit Penagihan 

dan Keuangan, meliputi :  

1. Ada berapa bagian di Unit Penagihan dan Keuangan? 

2. Apa saja fungsi / peranan masing – masing bagian di Unit Penagihan dan 

Keuangan? 

3. Aplikasi apa saja yang membantu proses kerja Unit Penagihan dan 

Keuangan? 

4. Bagaimana simulasi proses bisnis eksisting yang berjalan di Unit 

Penagihan dan Keuangan dengan menggunakan software? 
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1.5.  BATASAN MASALAH  

 Aplikasi merupakan alat bantu untuk mempermudah staf dalam 

menjalankan tugas – tugasnya. Mengingat aplikasi yang ada terhitung banyak 

di setiap Unit maka penulis membatasi penulisan laporan dengan menganalisis 

aplikasi di Unit Penagihan dan Keuangan. Penulis juga hanya memaparkan 

kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama geladi di BPJS Kesehatan Cabang 

Pekalongan.  

 

1.6.  TUJUAN PELAKSANAAN GELADI 

  Tujuan pelaksanaan geladi adalah sebagai berikut:  

1. Dapat mengetahui lebih dalam mengenai divisinya masing - masing serta 

mengetahui ruang lingkup pada divisi tersebut. 

2. Memahami fungsi atau tugas dari masing – masing sub Unit yang ada.  

3. Kegiatan geladi ini dapat memberikan pengalaman praktek kerja dan 

penyelesaian masalah pekerjaan yang timbul dilapangan sekaligus 

mengukur implementasi keilmuan dan keterampilan dunia kerja.  

4. Dapat ikut berpartisipasi keahlian yang diperoleh saat perkuliahan yang 

diterapkan pada saat geladi.  

5. Memberikan pengetahuan lebih mengenai dunia kerja dan 

permasalahanya. 

 

1.7.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELADI  

Lokasi praktik kerja dilaksanakan di BPJS Kesehatan Pekalongan yang 

berlokasi di Jl. Singosari No.1 Pekalongan. 51111, Telp : (0285) 433077, 

435276, Hotline Services: 0811 291924. Waktu pelaksanaan geladi adalah 6 

minggu, terhitung dari tanggal 1 juni 2015 sampai dengan 10 juli 2015 dengan 

ketentuan Hari Senin s.d Jumat praktik kerja pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 

WIB 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

2.1. Unit Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan 

Unit Penagihan dan keuangan memiliki empat bagian dengan lima karyawan 

didalamnya.  Empat bagian tersebut terdiri dari satu kepala unit Penagihan dan 

Keuangan, satu Staf Penagihan, dua Staf Akuntansi dan keuangan, serta satu 

Kasir.  

 

2.2. Peranan dan tugas masing – masing bagian adalah sebagai berikut :  

1. Kepala Unit Penagihan dan Keuangan  

a. Mengkoordinir dan menggerakkan seluruh operasi unit untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian 

dipertanggungjwabkan kepada kepala cabang. 

b. Melaporkan perkembangan usaha baik secara periodik maupun 

insidental kepada kepala cabang. 

c. Menandatangani laporan atas pengajuan klaim, disetujui atau ditolak 

dengan memperhatikan aturan dalam pengajuan masing-masing klaim.  

d. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bank atau 

kegiatan perwakilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.  

e. Mengelola dan melakukan pembinaan secara internal maupun 

penilaian terhadap bawahan.  

2. Staf Penagihan 

Ruang lingkup pekerjaannya :  Penagihan Iuran Kantor Cabang. 

a. Terlaksananya kegiatan penagihan 

 Mengelola keabsahan/validitas data tagihan iuran melalui 

koordinasi dengan staf adm.kepesertaan meliputi pengumpulan 

data analisa dan hasil perhitungan iuran berdasarkan data 

masterfile kepesertaan. 
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 Mengelola adm. Penagihan dan melakukan kegiatan penagihan 

dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya 

kepada peserta dan pemberi kerja. 

 Melakukan koordinasi dengan petugas pemeriksa terkait dengan 

kepatuhan pembayaran iuran peserta dan pemberi kerja setelah 

melakukan kegiatan penagihan iuran sesuai dengan SLA 

b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi 

 Mencapai standart hasil kerja yang telah ditetapkan 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari 

rekomendasi yang sudah disetujui manajemen 

 Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan pedoman – pedoman yang terkait 

c. Tersedianya data pendukung penyusunan laporan yang terkait dengan 

program kerja penagihan 

 Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft laporan 

pelaksanaan program dan realisasi anggran secara periodik  

 Menyiapkan data pedukung laporan besaran penagihan iuran 

setiap bulan berdasarkan data internal 

 Menyiapkan data pedukung laporan kegiatan bidang penagihan 

iuran bulanan triwulan dan tahunan 

 Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang 

penncapaian rata – rata iuran 

 Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang 

peningkatan presentase rata – rata ketepatan waktu dan akurasi 

penerimaan iuran 

 Menyusun laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang 

peningkatan kolektibilitas iuran. 

d. Staf Akuntasi dan Keuangan 

Bagian Akuntasi dan Keuangan terbagi menjadi dua bagian yaitu 

Dana BPJS dan DJS. Dana BPJS berupa dana operasional. Sedangkan 
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dana DJS berupa dana pembayaran klaim dan iuran peserta. Ruang 

lingkup pekerjaan : Administrasi Keungan, Akuntansi, dan perpajakan 

kantor cabang. 

a. Terlaksananya kegiatan adm.Keuangan 

 Memverifikasi, menyimpan, memutakhirkan, melakukan 

pencarian kembali, memvalidasi, dan mendistribusikan 

dokumen atau data; 

 Membuat laporan aktifitas yang relevan terkait ruang lingkup 

pekerjaan secara berkala; 

 Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap unit 

kerjanya yang terkait denga pedoman yang berlaku. 

 Mengumpulkan data, mempersiapkan pelaksanaan aktivitas 

program kerja terkait dengan ruang lingkup pekerjaan 

 Terlaksananya aktivitas pekerjaan terkait akuntansi dan 

keuagan 

 Melaksanakan pencatatan akuntansi sesuai dengan prosedur 

dan prinsip tata kelola organisasi yang baik ( good 

governance/GG) 

 Mendokumentasikan tagihan klaim, pembukuan transaksi, 

pencatatan, penerbitan surat tagihan iuran, rekonsiliasi data 

iuran, verifikasi tagihan internal dan eksternal (non klaim), 

 Melakukan analisa perhitungan dan penetapan objek pajak ( 

Pph pasal 21, Pph pasal 23, Pph pasal 4 ayat 2), verifikasi 

data pajak, penarikan data pemungutan pajak dari aplikasi , 

pembukuan bukti pemotongan pajak, pendokumentasian surat 

– surat pajak 

 Melakukan rekapitulasi atas penetapan pajak 

 Membuat pelaporan terkait dengan pajak pasal 21,23, pasal 4 

ayat 2 via E-SPT 

 

 



9 
 

b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan organisasi 

 Mencapai standar hasil kerja yang telah ditetapkan dengan 

mengutamakan kualitas proses 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari 

rekomendasi yang sudah disetujui manajemen 

 Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan pedoman – pedoman yang terkait 

c. Tersedianya data pedukung penyusunan luaran yang terkait 

dengan program kerja akuntansi dan keuangan 

 Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft 

Laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran secara 

periodic 

 Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft 

laporan tentang pengelolaan ketidakseuaian nilai asset 

 Menyiapkan data pendukung laporan dan menyusun draft 

laporan peningkatan kualitas dan akurasi laporan keuagan KC 

d. Staf Kasir 

Ruang lingkup  pekerjaan : Penerimaan dan pembayaran 

(transaksi) Keuangan kantor cabang. 

a. Terselenggaranya fungsi pengelolaan kas sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku guna tercapainya 

sasaran Grup Keuangan dalam menunjang pencapaina 

sasaran kantor cabang dalam hal likuiditas 

 Menerima penetapan objek pajak 

 Memotong dan memungut pajak pada saat pembayara 

penghasilan pegawai 

 Memeriksa dan mencocokan transaksi bank dengan yang 

seharusnya diterima melalui CMS 

 Memberikan bukti penerimaan 
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 Menerima pengembalian tunai dan kuitansi 

pengembalian 

 Pembayaran Klaim Kapitasi kantor cabang 

 Pembayaran Klaim Kolektif kantor cabang 

 Pembayaran Pph pasal 21,23, PPN pasal 4 ayat 2,  

 Pembayaran tunai kantor cabang 

 Pembayaran uang muka klaim da uang muka pelayanan 

pembayaran transaksi harian kantor cabang 

 Melakukan perhitugan dan pegajuan kebutuhan kas, serta 

pengisisna kas kantor cabang 

b. Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi 

 Mencapai standar hasil kerja yag telah di tetapka denga 

megutamakan kualitas proses 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari 

rekomedasi yag sudah di setujui manajemen 

 Memberikan masukan utuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksaaan pedoman-pedoman yang terkait 

 Tersususnnya iuran yang terkait dengan program kerja 

kasir (Kantor Cabang) 

 Meyusun laporan register penutupan kas harian dan 

bulanan 

 Meyusun laporan hasil rekonsiliasi kas dan bank 

terhadap output departemen akuntasi internal kantor 

pusat 

 Menyusun laporan kegiatan internal kantot cabang 

bulanan,triwulanan dan tahunan 
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2.3. Aplikasi yang digunakan di Unit Penagihan dan Keuangan 

1. Aplikasi Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang  

Sebelum masuk ke dalam aplikasi semua staf keuangan wajib login ke 

portal terlebih dahulu :  

  

  

Melakukan pencatatan transaksi (entri data) melalui aplikasi : Oleh staf 

Akuntansi 
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2. Aplikasi Akuntansi 

  

 

  

Melakukan approval : oleh staf akuntansi   
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Melakukan approval : oleh Kepala Bagian Keuangan dan Penagihan 

   

Mencetak Voucher 
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Menandatangani voucher : oleh staf Akuntansi & Kepala Bagian 

Keuangan dan Penagihan 
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2.4. Simulasi Proses Bisnis Eksisting yang berjalan di Unit Penagihan dan 

Keuangan dengan Software Bizagi. 

1. Proses Pembayaran Klaim Kolektif Kantor Cabang  

 

2. Proses Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Cabang 
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3. Proses Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran 
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BAB III 

PELAKSANAAN GELADI 

 

 

3.1.  RENCANA KEGIATAN   

Program geladi dilaksanakan serentak pada hari Senin, 1 Juni 2015 selama 6 

minggu yang berakhir pada hari Jumat, 10 Juli 2015. Ada 5 peserta geladi yang 

berada di BPJS Kesehatan cabang pekalongan. Masing- masing peserta akan 

diberikan tugas oleh pembimbing lapangan sesuai bagiannya masing - masing. 

Masing – masing peserta juga diwajibkan untuk membuat laporan setiap 

harinya di buku geladi yang sudah disediakan. 

 

3.2.  PELAKSANAAN 

Praktik kerja yang telah dilakukan penulis tidak hanya ditempatkan di Unit 

Penagihan dan keuangan melainkan juga di ditempatkan di Unit yang lain. 

Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan penulis diantaranya adalah : 

1. Unit Keuangan dan Penagihan  

 Pengarsipan data BPJS dan data DJS yang sudah terkumpul dengan 

diurutkan sesuai tanggal transaksi kedalam ordner.  

 Mencetak surat tagihan peserta yang menunggak. 

2. Unit Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan : 

 Melakukan pencetakan kartu peserta PBI dan Perhutani yang sudah 

melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran. 

 Perapihan sekaligus mencetak data tanda terima kartu peserta 

 Perapihan dan update data bermasalah 

 Perekapan data peserta ke dalam Excel 

 Ikut sosialisasi di Pemkot Kab.Batang tentang BPJS Kesehatan 

 Cek list kelengkapan SK dan Faskes 

 Merapikan screaning berdasarkan Faskes 

 Menjadi customer service  
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3. Unit Pemasaran  

 Pengeditan surat perjanjian  

 Presentasi di kelas edukasi seputar BPJS Kesehatan 

 

3.3.  HASIL   

Dari kegiatan-kegiatan diatas  yang telah dilakukan penulis selama  geladi di 

BPJS Kesehatan cabang Pekalongan, penulis  mendapatkan banyak sekali ilmu 

dan  pelajaran yang bermanfaat serta geladi juga memberikan paparan tentang 

kondisi kerja, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang sebaiknya 

dilakukan.  Dari bagaimana kita memanage waktu  sehingga saat deadline 

pekerjaan tiba  maka pekerjaan telah selesai dengan  baik. Kemudian saat 

mengambil dan  mengolah data, bagaimana kita harus  teliti dalam 

mengolahnya, karena  kesalahan kecil pun akan berpengaruh  terhadap hasil 

yang didapat. Disiplin  dan tanggung jawab merupakan salah  satu sifat yang 

harus dimiliki pada saat  masuk ke dunia kerja yang  sesungguhnya.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  KESIMPULAN  

 Dari kegiatan Geladi yang dilaksanakan selama 6 minggu diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Geladi merupakan salah satu bentuk pengenalan mahasiswa sebagai calon 

sarjana yang berintelektual cerdas dengan dunia kerja yang dihadapi, yang 

kemudian di harapkan akan mampu meciptakan usaha baru. Dengan 

demikian antara perguruan tinggi dan instansi atau perusahaan pengguna 

lulusan akan terjadi keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan 

pembangunan di dunia kerja. Dalam melaksanakan geladi mahasiswa juga 

harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pada instansi di mana 

ditempatkan.  

b. Hal yang dipelajari adalah Administrasi dan Tata Kersipan, Proses Kerja 

Kepesertaan, Aplikasi Teknologi Informasi, dan Proses Kerja Keuangan 

dan Penagihan. Perlu adanya sikap disiplin dan tanggung jawab pada 

masing-masing pekerja untuk memenuhi kewajibannya.  

c. Perlu adanya sikap disiplin dan tanggung jawab pada masing-masing 

pekerja untuk memenuhi kewajibannya.   

d. Perlu adanya sikap ketelitian saat pengambilan dan pengolahan data yang 

diambil dari aplikasi.  

e. Memanage waktu sebaik mungkin saat diberikan tanggung jawab 

pekerjaan yang ter-deadline. 

 

4.2.  SARAN  

Kegiatan geladi di harapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 

didapatkan selama di bangku kuliah, mampu beradaptasi serta bersaing dengan 

dunia kerja sebenarnya. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan kedepannya 

oleh pihak terkait agar proses geladi lebih baik, sesuai dengan tujuan dan  

sasaran  yang di harapkan, yaitu:   
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1.  Pihak Kampus / Universitas :   

 Sebelum  geladi  di  laksanakan,  hendaknya  mahasiswa  di  berikan 

pembekalan  geladi  yang  benar-benar  matang,  yang  bisa 

memberikan gambaran bagaimana sistem dan cara kerja di instansi di 

mana mahasiswa akan  di  tempatkan.  Sehingga  mahasiswa  dengan  

mudah  untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia kerja 

nyata.   

 Sebaiknya  penempatan  geladi  disesuaikan  dengan  jurusan  masing-

masing mahasiswa, agar ilmu yang di dapat bisa diterapkan di dunia 

kerja / instansi di mana mahasiswa malakukan geladi.   

2.  Bagi mahasiswa :   

 Mahasiswa  harus  mengikuti  dengan  baik  aturan  yang  berlaku  di  

tempat kerja / instansi bersangkutan.   

 Hendaknya  mahasiswa  juga  mengikuti  kursus-kursus  di  luar  

kuliah. Seperti  kursus  computer,  bahasa  inggris,  dan  sebagainya. 

Ini  akan  dapat menambah skill dan pengetahuan bagi mahasiswa 

sendiri.   

3.  Pihak Instansi :   

 Pihak  instansi  sebaiknya  menempatkan  peserta  geladi di  bagian  

yang sesuai dengan jurusan mahasiswa bersangkutan.   

 Pihak instansi sebaiknya menganggap mahasiswa peserta geladi 

seperti karyawan  sesungguhnya. Dengan demikian akan  dapat 

menumbuhkan sikap dan sifat profesional terhadap diri mahasiswa.   

 Memberikan sarana dan kontribusi sebaik-baiknya kepada peserta 

geladi       dalam rangka menciptakan SDM yang handal dan  siap 

bersaing 
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LAMPIRAN 

 

Aplikasi untuk melihat data peserta BPJS 

 

 

 

Pencetakan Kartu BPJS Kesehatan 
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