
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diadakan oleh 

Universitas untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan dan mengimplementasikan 

pengetahuan yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan untuk digunakan secara 

langsung di dunia kerja. Sehingga ketika mahasiswa sudah lulus, mereka dapat 

menjadi ahli dan sudah memiliki bekal, wawasan serta pengalaman yang cukup untuk 

bersaing dalam dunia kerja. 

Universitas Komputer Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan 

untuk menghasilkan tenaga akademik maupun professional di bidang pendidikan 

maupun non pendidikan. Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia ikut serta dengan mengadakan kegiatan Kerja Praktek 

dan mewajibkan setiap mahasiswanya untuk melaksanakan Kerja Praktek. Kerja 

Praktek memiliki 2 (dua) sks dan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh  seluruh 

mahasiswa S1 Manajemen (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKOM) guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.  

Semakin pesatnya perkembangan proses strategi bisnis pada era modern ini. Pada 

era ini sangat menjanjikan bagi pelaku usaha untuk mengolah strategi bisnisnya yang 

jitu agar perusahaan tersebut berkembang. Maka semakin banyak pula inovasi-



inovasi dalam bisnis dengan produk yang diperoleh perushaan guna produk tersebut 

diterima oleh konsumen. Sebagaimana kita tahu selama ini, keberhasilan atau 

tidaknya suatu produk tergantung dari strategi bisnis yang digunakan. Dengan 

keberhasilan strategi bisnis dapat di terapkan dengan baik maka otomatis 

keberlangsungan hidup perusahaan akan semakin berjalan dengan baik. Untuk itu 

dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis merupakan hal yang penting yang akan 

mempengaruhi jumlah konsumen pada sebuah perusahaan itu sendiri. 

PT.Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah perushaan BUMN ( Badan Usaha 

Milik Negara) yang penyedia layanan kirim paket, uang, maupun surat yang bergerak 

pada bidang jasa sejak tahun 1945, yang melayani bisnis koresponden dalam bidang 

surat yang merupakan bisnis utama kantor pos. untuk meningkatkan kebutuhan 

masyarakat dengan pembayaran pensiun di PT.Pos Indonesia ini untuk melayani 

kepada pensiunan yang akan membayar pensiun dan membutuhkan yang sudah 

memenuhi syarat. sehingga  adanya pembayaran pensiun ini berharap dimanfaatkan 

dengan baik. Pembayaran pensiun adalah pembayaran yang diberikan kepada para 

pensiunan atau andanya sipil, militer maupun pensiunan swasta yang mempunyai 

Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiunan secara tetap  setiap 

bulannya. (wulandari dan aryo bimo,2014). Agar pesiunan dapat mengambil hasil 

pembayaran PT.Pos Indoensia (Persero) memiliki strategi bisnis dalam memasarkan 

produk mereka. Dengan begitu penulis bermaksud mengambil judul “Penerapan 



Pemabayaran Pensiunan Pada PT.Pos Indonesia (Strategic Business Lending 

Unit And Saving)”  

1.2 Tujuan Kegiatan Praktek 

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek yang dilakukan penulis di PT. Pos 

Indonesia yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran pensiunan pada PT.Pos 

Indonesia. 

2. Untuk mengethaui hambatan-hambatan pemabayaran pensiunan pada PT. Pos 

Indonesia 

3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan pembayaran pensiunan. 

 

1.3 Kegunaan Kerja Praktek 

Dengan dilaksakannya kerja praktek diharapkan dapat memeberi manfaat bagi 

penulis, universitas, dan juga perusahaan maupun instansi dalam pelaksaan kerja 

praktek ini. 

Bagi penulis  

1. Kerja praktek bisa jadi media untuk penulis mengetahui bagaimana kondisi pada 

saat bekerja dalam sebuah perusahaan. 

2. Sebagai sarana untuk penerapan ilmu yang di dapat saat perkuliahan. 



3. Memperoleh pengetahuan, keterampilan bersikap professional dan bertanggung 

jawab pada saat bekerja.  

Bagi Universitas 

1. Dapat mengetahui dan menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 

mengaplikasikan ilmu yang di peroleh pada saat kuliah. 

2. Mendapatkan unpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan instansi/ perusahaan dan sesuai dengan 

pembangunan pada umumnya. 

Bagi perusahaan 

1. Mendapatkan bantuan tenaga kerja tambahan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu. 

2. Menghemat penegeluaran anggran perusahaan untuk penambahan karyawan. 

1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek 

Agar laporan kerja praktek ini dapat berjalan sesuai dengan seharusnya maka 

Mahasiswa/I diharuskan melakukan kerja peraktek pada perusahaan maupun instansi. 

Adapun tempat pelaksanaanya yaitu sebagai berikut. 

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Tempat pelaksanaan Kerja Praktek yaitu KONUSPOS PT. Pos Indonesia (persero), 

yang beralamat di jalan.Kyai Luhur No 10 Bandung. Jawa Barat. 



1.4.2 Waktu pelaksanaan Kerja Praktek 

Penulis melaksanakan kerja praktek selama satu bulan yang dimulai dari 

tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 

2021 dengan jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB di hari 

senin – jum’at.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 Jam kerja Praktek 

Hari Jam kerja Istirahat 

Senin – Jum’at 08.00- 16.00 12.00-13.00 

Sabtu – Minggu Libur 

 

Tabel 1.2  Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

NO 

 

Kegiatan 

Bulan 

Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Surat KP                         

2. Pelaksanaan KP                         

3. Bimbingan KP                         

4. Sidang                         

5. Pengumpulan Draft                         

 


