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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Dengan adanya PKL mahasiswa dapat mempelajari banyak hal baru yang 

tidak didapat pada masa perkuliahan mulai dari kedisiplian, kecepatan dalam 

bekerja, berkomunikasi dengan banyak orang dan keterampilan menggunakan 

aplikasi komputer. Sehingga pada akhirnya PKL adalah salah satu program yang 

disiapkan untuk menerbitkan lulusan yang saip bekerja di duia kerja.  

Praktikan melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan selama satu bulan 

pada Koperasi Arta Sarana Jahtera Kementerian Keuangan RI., yakni sejak 

tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2016. Waktu kerja praktikan pada hari 

Senin s/d Jum’at dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB  

 Adapun selama program PKL, praktikan mempunyai banyak pengetahuan 

baru dan wawasan yang tidak biasa didapatkan selama masa kuliah. Selama masa 

praktik, praktikan juga mendapat pengetahuan baru tentang praktik koperasi 

simpan pinjam. Koperasi ASJ Kemenkeu mempunyai beberapa unit usaha, 

namun, seiring berjalannya waktu, koperasi ini memfokuskan diri hanya pada satu 

unit jasa simpan pinjam. Koperasi ini masih terus berkembang dan berusaha 

memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya.  

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKL seperti; 

praktikan diberikan pembagian kerja yang kurang jelas pada minggu awal PKL, 

sehingga praktikan kurang dapat mengimplementasikan teori-teori di perkuliahan 
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ke dalam praktik kerja, pembimbing PKL kurang memberikan penjelasan 

mengenai pekerjaan yang diberikan. Hingga sulitnya bagi praktikan untuk 

membaca laporan keuangan di koperasi ASJ.  

B. Saran  

 Berdasarkan pengalaman selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di 

Koperasi Arta Sarana Jahtera Kementerian Keuangan RI, praktikan mendapatkan 

beberapa pengalaman positif maupun negatif yang dapat diakumulasikan sebagai 

sebuah saran agar kedepannya pelaksanaan PKL jauh lebih baik lagi. Saran-saran 

tersebut lebih ditujukan kepada para calon praktikan yang akan melaksanakn PKL 

dikemudian hari, adapun saran yang dapat praktikan berikan kepada para 

mahasiswa yang akan melaksankan PKL adalah: 

1. Bagi Praktikan 

a. Mencari dan menemukan tempat PKL yang sesuai dengan kebutuhan 

program studi bahkan konsetrasi masing-masing agar dapat mempelajari 

secara lebih jelas mengenai teori yang telah diperoleh di bangku 

perkuliahan.  

b. Komunikatif dengan berbagai pihak, mulai dengan dosen pembimbing, 

dan juga Ketua Prodi. Begitupula dengan pihak tempat PKL yang dituju, 

jangan sampai terlalu minim komunikasi. 

c. Mempersiapkan diri sebelum melaksakan PKL dengan mengurus 

keperluan administratif di kampus 
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d. Melaksakan setiap tugas yang diberikan koperasi dengan penuh tanggung 

jawab dan disiplin tinggi  

e. Selama pelaksanaan PKL hendaknya mahasiswa berlaku selayaknya 

pekerja profesional yang bekerja dengan penuh komitmen, harus dapat 

beradaptasi dengan kondisi dari lingkungan kerja.. 

2.      Bagi Koperasi  

a. Pengurus dan karyawan Koperasi Arta Sarana Jahtera diharapkan agar 

terus berusaha untuk meningkatkan kinerja bersama agar kesejahteraan 

anggota dapat optimal. 

b. Setiap pengurus harus memahami hakikat pendidikan ekonomi koperasi 

sebelum terjun ke dalam dunia perkoperasian 

c. Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, satuan kerja 

koperasi atau instansi, lingkungan, serta masyarakat sekitar koperasi  

d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

koperasi  

e. Meningkatkan komunikasi yang baik antara pekerja dengan praktikan.  

 

 

 


