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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Yesterday is history, tommorow is mistery, but today is a gift. Itulah yang
menjadi kalimat yang melatarbelakangi penulis dalam membuat laporan magang
ini. Masa lalu sudah menjadi sejarah, masa sekarang adalah anugrah, dan masa
depan masih menjadi misteri, penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu perlu
sejak sekarang memikirkan perencanaan untuk masa depan. Salah satu
perencanaan masa depan yang penting adalah mempersiapkan masa pensiun.
Siklus kehidupan manusia adalah masa anak-anak dimana dimulai dengan
kelahiran. Pada masa ini anak-anak masih bergantung sepenuhnya kepada orang
tua atau orang yang membiayai setiap kebutuhan baik itu kebutuhan sandang,
pangan sampai pendidikan. Kemudian masuk ke masa usia produktif, dimana
seseorang sudah mulai lepas dari ketergantungan financial terhadap orangtua.
Mereka sudah bisa mencari uang sendiri utuk kebutuhan hidup dan kebutuhan
keluarga sampai pada masa pensiun. Akan tetapi pada hanya sedikit orang yang
memikirkan masa tuanya pada saat ini. Mereka lebih suka berprilaku konsumtif
dengan uang mereka dan ketika mereka sudah menjadi tua mereka kesulitan
dalam financial.
Hal ini dikarenakan di masa tua manusia tidak produktif lagi dalam mencari
uang, penghasilan mereka menurun atau hilang tapi kebutuhan hidup tetap
membutuhkan uang. Terlebih lagi jika mereka mengalami masalah kesehatan
karena umur mereka yang sudah lanjut dan membutuhkan dana untuk mereka bisa
berobat. Sangat baik jika ketika anak anak mereka dapat membantu mendukung
dalam dukungan dana karena mereka sudah bisa mandiri dalam financial. Namun
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jika anak mereka juga susah dalam financial maka kondisi tersebut akan
membebankan mereka sendiri.
Berdasarkan data Kementrian Sosial (Kemensos) ada 1,8 juta lansia
terlantar di Indonesia.

Tentunya kita tidak mau masa pensiun, menjadi orang

yang kesulitan financial. Karena itu harus sejak dini seseorang perlu menghitung
berapa biaya yang kira-kira ia butuhkan untuk masa mereka pensiun. Mereka
harus menyisihkan dana untuk masa tua mereka jika mereka tidak mau mengalami
kesulitan financial di masa tuanya.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja magang
Maksud dan tujuan kerja magang ini untuk memahami cara membuat
perencanaan keuangan untuk dana pensiun, dana pendidikan, dana kesehatan.
Penulis juga ingin menambah wawasan tentang industri asuransi. Industri yang
sering dianggap orang industri yang memiliki citra buruk akibat seringkali
disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Selain tujuan
akademis diharapkan laporan ini dapat berguna untuk
a) Referensi laporan magang yang berhubungan dengan industri Asuransi
b) Memberikan informasi cara perhitungan Time Value of Money untuk
memperkirakan dana pensiun

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang
Kegiatan pelaksanaan kerja magang ini berlangsung sejak 9 Juli 2012
sampai 10 Oktober 2012. Dengan jam kerja kantor mulai pukul 09.00 sampai
dengan 17.00 setiap hari kerja (Senin – Jumat) dengan total jam kerja +/- 220 Jam.
Kegiatan magang ini dilakukan di Sales Office PT Great Eastern Life Indonesia
yang beralamat di Menara Prima 11th Floor, JL. Lingkar Mega Kuningan Blok
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6.2. Dalam kerja magang ini penulis ditempatkan di department Sales Office.
Adapun prosedur kerja magang ini dimulai dengan prosedur sebagai berikut :
a. Pengumpulan Curriculum Vitae ketika Job fair diadakan di Universitas
Multimedia Nusantara.
b. Menjalani interview dengan PT Great Eastern Life Indonesia di
Universitas Multimedia Nusantara
c. Mendapat pengumuman bahwa penulis diterima dalam program kerja
magang pada tanggal 25 Juni 2012 di dalam seminar Bong Chandra di
Menara Prima.
d. Pengisian formulir pengajuan kerja magang.
e. Pembuatan surat pengantar kerja magang.
f. Pemberian surat kerja magang pada perusahaan tempat praktik kerja
magang.
g. Pemberian surat balasan mengenai persetujuan kerja magang dari
perusahaan.
h. Pelaksanaan kerja magang.
i. Pengisian dokumen yang berhubungan dengan kerja magang seperti
kartu kerja magang, formulis kehadiran kerja magang, formulir
realisasi kerja magang, formulir laporan kerja magang.
j. Penyusunan laporan kerja magang.
k. Sidang kerja magang.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan kerja magang yang berjudul Analisa
Perhitungan Time Value Of Money untuk Merencanakan Dana Pensiun adalah
sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan kerja magang,
pokok permasalahan yang diangkat, maksud dan tujuan melakukan kerja magang,
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waktu dan prosedur kerja magang serta sistematika penulisan laoporan kerja
magang

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, stuktur organisasi
perusahaan, dan landasan teori yang berhubungan dengan praktik kerja magang

BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG

Bab ini menjabarkan tentang kedudukan dan koordinasi penulis selama praktik
kerja magang, tugas yang dikerjakan penulis selama kerja magang, proses kerja
magang, kendala selama pelaksaan kerja magang, dan solusi atas kendala yang
ditemukan

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjabarkan kesimpulan menurut pendapat penulis tentang hubungan
antara ilmu/ teori yang didapat selama kegiatan perkuliahan dengan kenyataan
yang terjadi selama praktik kerja magang. Selain itu dalam bab ini juga dipaparan
tentang saran penulis untuk perusahaan.
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