
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

PADA SUBBIDANG KREDIT 

KOPERASI PASAR CEMPAKA PUTIH 

 

SISKA RAHMIATI 

8105142659 

 

 

 

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan Ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu 

Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri  Jakarta 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI  

UNVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2016 



i 
 

ABSTRAK 
 

Siska Rahmiati  (8105142659).  Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL) 

pada Koperasi Pasar Cempaka Putih. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi,  

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2016. Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Koperasi Pasar Cempaka Putih beralamat 

di Jl. Letjend. Suprapto Nomor 1, Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 

 

Koperasi Pasar Cempaka Putih bergerak dalam bidang simpan pinjam, 

dimana dana yang berasal adalah dari nasabah dan anggota, dan dialirkan 

kembali untuk nasabah dan anggota. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan 

selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 2  s.d.31 Agustus 2016 dengan 6 

hari kerja, Senin – Jum’at pada pukul 08:00 s.d.16:30 WIB dan hari Sabtu pada 

pukul 08:00 s.d 12:00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL 

adalah melakukan penagihan pinjaman harian, menginput laporan hasil tagihan, 
melakukan rekapan pada jurnal mutasi nominatif tiap cabang , dan memperbarui 
data pinjaman nasabah. 

 

Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 

pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam 

bidang kerja yang nyata. Selama melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh 

Ibu Emi Giarni selaku Manajer Koperasi Pasar Cempaka Putih, meskipun dalam 

pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namun 

kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan cukup baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Perkembangan jaman saat ini sangat pesat. Karena banyak masyarakat 

yang ingin kebutuhannya dapat tercukupi maka dibutuhkan lembaga yang 

dapat membantu meminimalisirkan biaya yang dimiliki oleh masyarakat 

namun terbebas dari sanksi. Contohnya lembaga simpan pinjam.
1
 Berdasarkan 

fenomena ini maka yang dibutuhkan masyarakat adalah adanya usaha simpan 

pinjam yang dapat dijadikan sebagai sarana menyimpan uang mereka secara 

aman dan juga alternatif meminjam uang dengan risiko yang minimal. 

Disinilah peran lembaga yang bergerak dalam unit simpan pinjam dibutuhkan 

khususnya koperasi simpan pinjam yang memiliki visi kebermanfaatan bagi 

anggota dan masyarakat. 

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 

memfasilitasi pembelajaran mahasiswa agar menjadi lulusan yang kompeten 

dan siap bersaing dalam dunia kerja seperti dunia industri, lembaga koperasi 

dan lain-lain. Bagi para mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja, sebaiknya 

melakukan fase transisi melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada suatu 

instansi kantor, dengan tujuan agar mahasiswa yang melaksanakan Praktik 

                                                                 
1
 http://eprints.perbanas.ac.id/305/1/RANGKUMAN.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 

1 

http://eprints.perbanas.ac.id/305/1/RANGKUMAN.pdf
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Kerja Lapangan (PKL) tersebut dapat menyerap pengalaman bagaimana 

melaksanakan fungsi sebagai pegawai kantor di suatu kantor meliputi 

rangkaian tugas sampai dengan tanggung jawab. Pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) jika ditinjau dari aspek mahasiswa adalah sangat penting 

dalam rangka proses pengamatan diri bagi mahasiswa sebelum mahasiswa 

yang bersangkutan benar-benar terjun dalam dunia kerja sebenarnya. 

Dengan Praktik Kerja Lapangan diharapkan mahasiswa dapat 

mendapatkan pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata. Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) jika ditinjau dari aspek lembaga pendididkan 

adalah sangat berguna untuk menggali sumber-sumber informasi dari dunia 

usaha dalam rangka lembaga pendidikan menyusun kurikulum yang 

dibutuhkan bagi dunia usaha atau perkantoran. 

Praktek kerja lapangan ( PKL ) adalah suatu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistematik dan 

singkron program pendidikan dikampus dalam program penguasaan keahlian 

yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk 

mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu. Sebagai mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi,   Program   PKL   ini   

dapat   menjadi   pembelajaran   melalui pengalaman yang di dapatkan dari 

dunia kerja salah satunya di Koperasi Pasar Cempaka Putih. 

 

 

 



 
 
 

3 
 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 

 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai maksud dan 

tujuan tujuan, adapun maksud dilaksanakannya program Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan 

Strata 1 di Universitas Negeri Jakarta. 

2. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja. 

3. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja 

yang sesungguhnya sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan 

kinerja yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi. 

4. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL yakni pada unit 

simpan pinjam di Koppas Cempaka Putih.  

5. Menambah pengetahuan (wawasan) dan keterampilan mahasiswi 

dalam bidang koperasi, kesejahteraan anggota, tabungan, maupun 

simpan pinjam.  

 

Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini ada tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai, yaitu: 

1. Menyiapkan  diri untuk menjadi  sumber  daya  manusia  berkualitas 

yang memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  serta  keahlian  yang 

sesuai dengan perkembangan zaman. 
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2. Pengenalan dunia kerja yang akan dilakukan pada unit bidang kerja 

tertentu secara nyata. 

3. Menambah pengalaman  praktikan dan memperkenalkan praktikan 

akan dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.  

4. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 

prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi dan 

Administrasi konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan 

yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 

menerapkan pengetahuan akademis yang telah di dapatkan. 

6. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 

berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang 

lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

7. Sarana mahasiswa dalam pengimplementasian materi mata kuliah 

dengan dunia kerja sesuai dengan bidang yang ia tekuni di kampus. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mendapatkan hasil 

yang positif dan bermanfaat bagi praktikan, Fakultas Ekonomi serta lembaga 

tempat praktik sebagai berikut : 
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1. Bagi praktikan  

a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta 

menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan. Mahasiswa-mahasiswi dapat 

mengakomodasikan antara konsep atau teori yang diperoleh dari 

perkuliahan dengan kenyataan operasional dilapangan kerja 

sesungguhnya sehingga makna belajar akan lebih tinggi. 

b. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab 

dalam menjalankan suatu pekerjaan.  

c. Melatih keterampilan mahasiswa program dengan pengetahuan 

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas 

Ekonomi. 

d. Mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang 

didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia 

kerja. 

b. Membuka interaksi antara program studi strata satu Pendidikan 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi yang 

bersangkutan yaitu Koperasi Pasar Cempaka Putih. 
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c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-

tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau 

lembaga. 

 

3. Bagi Instansi   

a. Realisasi dari tanggungjawab sosial lembaga karena telah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan 

PKL.  

b. Dapat   membantu   menyelesaikan   pekerjaan   sesuai   waktu   

yang ditentukan dan pekerjaan karyawan menjadi lebih ringan. 

c. Menumbuhkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan 

dan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

instansi dengan lembaga perguruan tinggi, 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Koperasi Pasar Cempaka 

Putih dan ditempatkan pada Subbidang Kredit. Berikut adalah data lembaga 

tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan:  

Nama instansi : Koperasi Pasar Cempaka Putih 

Alamat  : Jl. Letjend. Suprapto No. 1 Pasar Cempaka Putih,  ----

--Jakarta Pusat 

Telepon/Fax   : (021) 425 55 86 
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E-mail     : koppas_cputih@yahoo.com 

 

Praktikan melaksanakan PKL di Koppas Cempaka Putih pada 

Subbidang Kredit. Praktikan melakukan beberapa pekerjaan, seperti 

melakukan penagihan pinjaman harian, menginput laporan hasil tagihan, 

melakukan rekapan pada jurnal mutasi nominatif tiap cabang , memperbarui 

data pinjaman nasabah.  

 

. Alasan praktikan melaksanakan PKL di Koppas Cempaka Putih yaitu 

karena lingkungan kerja tersebut merupakan sarana yang tepat sebagai 

implementasi dari pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta praktikan ingin memahami 

secara mendalam mengenai akuntansi keuangan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL  

Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 

Terhitung dari tanggal 2 Agustus s.d. 31 Agustus 2016. Dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan waktu kerja yang ditentukan oleh Koppas Cempaka 

Putih yaitu dengan enam hari kerja dari hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 

16.30 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d 12.00.  Adapun perincian dalam 

tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :  
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1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini praktikan mencari informasi selama bulan Januari-

Februari mengenai tempat  instansi/perusahaan yang sesuai untuk praktik 

bulan Agustus 2016. Setelah menemukan perusahaan yang sesuai praktikan 

meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk 

diberikan pada pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari 

bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan 

surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut dilakukan 

pada bulan Maret 2016, surat pengantar tersebut diberikan pada Kepala Biro 

Administrasi Keuangan dan Aset Setda dan mendapatkan persetujuan pada 

bulan April 2016. 

 

2. Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 

(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 2 Agustus s.d 31 Agustus 2016, dengan 

ketentuan jam operasional:  

Hari masuk  : Senin – Jumat  

Jam kerja  : 08.00 – 16.30 WIB  

Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB   

Hari masuk  : Sabtu 

Jam kerja  : 08.00 – 12.00 WIB 
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Pada tanggal  1 Agustus 2016, praktikan dihubungi untuk datang pukul 

08.00 untuk memulai PKL. Namun pada tanggal 1 Agustus 2016, praktikan 

tidak dapat hadir sehingga PKL dimulai pada tanggal 2 Agustus 2016. Pada 

hari pertama PKL, praktikan melakukan tahapan pengenalan dan pembekalan. 

Praktikan diberi arahan mengenai beberapa materi, yaitu;  

 Pengenalan terhadap Koppas Cempaka Putih  

 Pengenalan terhadap syarat pengajuan pinjaman dan tahapan 

peminjaman 

 Tes untuk mengetahui tingkat pemahaman praktikan terkait angsuran 

pinjaman 

 

3. Tahap Pelaporan  

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 

Oktober 2016. Praktikan sudah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam pelaporan PKL selama masih menjalani masa praktik kerja lapangan. 

Kemudian data-data tersebut diolah sebaik-baiknya dan diserahkan sebagai 

laporan Praktik Kerja Lapangan.   
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Tabel 1.1 

Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

 

Bulan 

Tahapan 

Jan 

2016 

Feb 

2016 

Mar 

2016 

Apr 

2016 

Mei 

2016 

Jun 

2016 

Jul 

2016 

Agst 

2016 

Sep 

2016 

Okt 

2016 

Persiapan           

Pelaksanaan           

Pelaporan           
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Nama Koperasi : KOPPAS CEMPAKA PUTIH 

Badan Hukum : 321/BH/PAD/KWK.9/IX/1996 

Perubahan   : 58/BH/PAD/XII.1/-1.829.31/V/2010 

SIUP   : 01104/P-01/1.824.271 

No. NPWP  : 1.387.773.3-024 

Alamat  : Pasar Cempaka Putih 

        Jl. Letjend. Suprapto No.1 

     Jakarta Pusat 

No. Telp/ Fax. : 021 – 425 83 68/ 021 – 425 55 86 

Email   : www.koppas.cp@gmail.com 

 

VISI :        

Menjadi koperasi terpercaya, peringkat sepuluh besar di  Indonesia, yang 

bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. 

11 

http://www.koppas_cputih@yahoo.com/
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MISI : 

1. Mengelola simpan pinjam secara professional 

2. Mengintegrasikan berbagai peluang dan potensi pengembangan 

keuangan dan akuntansi, usaha, permodalan dan sistem, untuk manfaat 

bersama. 

3. Meningkatkan keahlian, pengetahuan, serta kepribadian, sumber daya 

manusia. 

4. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain yang strategis. 

 

Tanggal 9 Agustus 1976 terjadi  kebakaran di pasar Cempaka Putih  

yang menimbulkan banyak kerugian bagi para pedagang terutama yang 

menempati kios Blok C dan sebagian di Blok A. Pedagang yang perduli pada 

nasibnya dan sesama pedagang lainnya, mereka saling berbicara bagaimana 

mengatasi nasib para pedagang supaya dapat bangkit kembali. 

Untuk mewujudkannya timbullah keinginannya untuk membentuk 

suatu wadah yang dapat menghimpun semua pedagang pasar Cempaka 

Putih, sebagai alat perjuangan bersama, bahu membahu untuk kesejahteraan 

bersama. Tanggal 18 Oktober 1976 para pedagang korban kebakaran 

mengadakan musyawarah di kantor pasar Cempaka Putih, dengan Kepala 

Pasar Cempaka Putih dan dihadiri Kepala Kantor Dirjen Koperasi Jakarta 

Pusat.  

Dari Hasil musyawarah tersebut terbentuklah KOPERASI dengan 

nama K.P.P.C.P  (Koperasi Pedagang Pasar Cempaka Putih) yang saat ini 
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disingkat menjadi “KOPPAS CEMPAKA PUTIH”  dan telah diperoleh Hak 

Badan Hukum dengan nomor : 321/BH/PAD/KWK.9/IX/1996 pada  tanggal 

27 September 1996. 

Tujuan paling utama : 

 Memperjuangkan tempat usaha yang baru bagi para pedagang korban 

kebakaran 

 Untuk mendapatkan tambahan modal 

 

B. Struktur Organisasi Koppas Cempaka Putih 

 

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Koperasi Pasar Cempaka Putih 
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C. Kegiatan Usaha Koperasi Pasar  Cempaka Putih 

Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang ada dalam 

suatu Koperasi adalah suatu badan usaha ekonomi yang bergerak dalam 

penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang memiliki keunikan tersendiri 

dibanding dengan badan usaha yang lain baik itu BKK, BPR maupun lembaga 

keuangan lainnya. Koperasi memiliki ciri khas, yaitu kepemilikan oleh 

anggota. Modal Usaha dihimpun dari anggota, setiap tahun diwajibkan 

menyelengarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sebagainya.
2
 

Adapun kegiatan usaha Koperasi adalah sebagai berikut : 

1) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang banyaknya atau 

nilainya sama bagi setiap anggota koperasi simpan pinjam yang 

wajib untuk di bayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika masuk 

menjadi anggota koperasi.Simpanan pokok ini tidak bisa di ambil 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan yang wajib di bayar 

oleh anggota kepada koperasi dalam jangka waktu dan juga 

kesempatan tertentu. Simpanan wajib ini tidak bisa di ambil selama 

yang bersangkutan masih menjadi anggota. 
                                                                 
2
 http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-vol-1-no-1-hal-63-80.pdf diakses pada tanggal 

25 Oktober 2016 

 

http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-vol-1-no-1-hal-63-80.pdf
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3) Tabungan 

Tabungan koperasi merupakan simpanan yang penyetorannya di 

lakukan dengan cara di angsur dan penarikannya hanya bisa di 

lakukan oleh yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan 

memakai buku tabungan koperasi. 

4) Simpanan Berjangka Koperasi 

Simpanan berjangka koperasi merupakan simpanan koperasi yang 

disetorkan hanya satu kali dalam jangka waktu tertentu yang sesuai 

dengan perjanjian yang dilakukan antara penyimpan dengan pihak 

koperasi simpan pinjam yang bersangkutan dan tidak dapat diambil 

sebelum jangka waktunya berakhir. 

 

D. Kegiatan Umum Koperasi Pasar Cempaka Putih 

Koperasi Pasar Cempaka Putih adalah lembaga koperasi yang 

bergerak di unit simpan pinjam syariah. Adapun kegiatan umumnya 

adalah sebagai berikut : 

1) Partisipasti Anggota 

Anggota melunasi simpanan wajib dan simpanan pokok secara 

teratur, anggota menghadiri rapat rutin yang diselenggarakan 

koperasi. 

2) Permodalan 

Koperasi mengaktifkan simpanan wajib anggota, mengaktifkan 

tabungan anggota, memperoleh dana pinjaman dari pasar modal. 
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3) Pemanfaatan Pelayanan 

Mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang 

sesuai dengan kodrat sebagai manusia  baik untuk kebutuhan 

konsumsi maupun untuk kegiatan produksi bahkan koperasi mampu 

berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua 

masyarakat dapat meningkatkan peran  sertanya dalam proses 

pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. 

4) Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat 

yang di adakan koperasi dalam rapat rutin. Dalam kegiatan operasi 

sehari - hari yang mengambil keputusan adalah manajer. 

5) Pengawasan 

Adanya pengawas koperasi yang aktif dalam mengawasi kinerja 

koperasi sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah 

disepakati bersama. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu pengalaman yang 

sangat berharga bagi praktikan.  Praktikan melaksanakan praktik kerja 

lapangan di Koperasi Pasar Cempaka Putih (Koppas Cempaka Putih) 

beralamat di Jalan Letjend Suprapto No. 1, Jakarta Pusat.  Selama pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)  ini, praktikan diberikan kesempatan untuk 

melaksanakan pekerjaan pada subbidang kredit. Dalam subbidang kredit 

terdapat empat rincian pinjaman yaitu pinjaman harian, pinjaman mingguan, 

pinjaman bulanan, dan pinjaman khusus. Dan juga terdapat pula pinjaman 

yang dikategorikan Golongan 3 dan Golongan 4. 

Pada dasarnya di subbidang kredit ini deskripsi kerjanya cukup 

kompleks karena mencakup pengajuan pembiayaan dari nasabah, persetujuan 

permohonan pinjaman, pencairan dana,  dan penagihan pinjaman secara 

berkala, membuat laporan target penerimaan, data pinjaman bermasalah dan 

membuat laporan harian pinjaman. Adapun pekerjaan yang praktikan lakukan 

selama satu bulan adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan penagihan pinjaman harian 

2. Menginput laporan hasil tagihan 

3. Melakukan rekapan pada jurnal mutasi nominatif tiap cabang  

17 
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4. Memperbarui data pinjaman nasabah 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan, 

sejak tanggal 2 Agustus s.d 31 Agustus 2016. Kegiatan ini dilaksanakan 

selama hari kerja Senin s.d Sabtu yang setiap Senin-Jumat dimulai pada pukul 

08.00 – 16.30 WIB dan pada hari Sabtu dimulai pada pukul 08.00-12.00 WIB. 

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu 

diberikan gambaran tentang struktur dan tugas kerja Koperasi Pasar Cempaka 

Putih oleh Ibu Emi Giarni selaku Manajer Kantor Pusat Cempaka Putih dan 

menjadi pembimbing saat PKL. Selain itu, praktikan diberikan pengarahan 

mengenai peraturan yang terdapat di Koppas Cempaka Putih dan dijelaskan 

mengenai jenis pinjaman, tahapan permohonan pinjaman, dan persyaratan 

pengajuan pembiayaan. Pengarahan yang diberikan kepada praktikan ini 

bertujuan untuk menyesuaikan diri dan mengenal lingkungan kerja yang ada, 

serta agar praktikan mengetahui ruang lingkup dan batasan kerja yang ada di 

subbidang kredit.  

Kemudian hari berikutnya praktikan mulai diberikan tes berupa kasus 

pinjaman untuk menghitung besarnya angsuran pokok pinjaman, angsuran 

margin, total angsuran dan sisa pokok pinjaman. Setelah paham mengenai 

perhitungan tersebut, praktikan kemudian diberi beberapa pekerjaan yang akan 

dilakukan selama satu bulan ke depan yaitu : 

1. Melakukan penagihan pinjaman harian 
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a. Praktikan memperoleh daftar nasabah peminjam harian di Koppas 

Cempaka Putih dengan lingkup area Pasar Cempaka Putih. 

b. Praktikan melakukan penagihan pinjaman harian pada pukul 10.00 

WIB dan 14.00 WIB secara berkala untuk lingkup area Pasar 

Cempaka Putih. Untuk lingkup area luar Pasar, terdapat bagian 

tersendiri yang melakukan penagihan. 

c. Mencatat nominal setoran pinjaman nasabah. 

 

2. Menginput laporan tagihan harian 

Laporan hasil tagihan menyediakan informasi mengenai besarnya 

setoran pinjaman nasabah yang dibayarkan setiap harinya. Dari hasil 

penagihan rutin ini dapat diketahui saldo pokok tiap minggu masing-

masing nasabah. Praktikan menginput hasil tagihan pinjaman yang 

dilakukan tiap penagih ke dalam sistem buatan pegawai pada 

Microsoft Excel. Praktikan menginput pada laporan yang terdiri dari 

Unit, Nomor, Nama Nasabah, Jatuh Tempo, Tunggakan, Plafond, 

Saldo Pokok, Tanggal Penagihan, Jumlah, Saldo Pokok Per Minggu. 

Praktikan menginput sesuai dengan nominal tertagih dengan baik dan 

benar.  
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Gambar III. 1 Laporan Hasil Tagihan Harian 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

 

Gambar III. 2 Laporan Hasil Tagihan Bulanan 

Sumber : Data diolah oleh penulis 
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3. Melakukan rekapan pada jurnal mutasi nominatif tiap cabang  

a. Praktikkan memperoleh data transaksi harian tiap cabang dengan 

rincian unit cabang sebagai berikut : 

 0201 – Cabang Cempaka Sari 

 0203 – Cabang Gembrong 

 0204 – Cabang Rawa Kerbo 

 0301 – Cabang Kranji 

 0306 – Cabang Sumur Batu 

 0307 – Cabang Klender SS 

 0308 – Cabang Pasar Baru 

 0309 – Cabang Cipulir 

 0310 – Cabang Tambun 

 3501 – Cabang Cilincing 

 

b. Praktikan menginput data tersebut dalam jurnal yang terdiri dari 

Tanggal, Bukti, Rekening, Nama, Keterangan, Debet, Kredit, Jasa 

dan Denda. 

c. Selanjutnya praktikan merekap total jasa yang diperoleh tiap 

harinya dengan menggunakan rumus SUM pada excel dan 

menyetorkan nominal tersebut pada staff yang bersangkutan. 
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Gambar III. 3 Jurnal Mutasi Nominatif Cabang Cempaka Sari 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

 

4. Memperbarui data pinjaman nasabah  

Praktikan mengarsipkan data permohonan pinjaman pembiayaan 

nasabah baik secara manual (arsip business file) maupun online (scan 

data dan disimpan di Google Drive). Hal ini dilakukan dalam upaya 

mencegah adanya data yang hilang. Setelah pengarsipan, dilakukan 

pendataan terkait nasabah baru. Praktikan memperbarui data pinjaman 

nasabah yang sudah dilunasi maupun belum lunas sesuai dengan 

tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini praktikan 

menggunakan laporan tagihan harian dan juga data dari cabang untuk 
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melihat apakah nasabah-nasabah tersebut masih memiliki angsuran 

pinjaman atau sudah lunas. Jika sudah lunas, maka data akan 

diperbarui dan selanjutnya peminjam akan mendapat surat 

pemberitahuan penyelesaian pinjaman. Jika belum lunas akan dihitung 

kembali berapakah besarnya angsuran pinjaman yang masih harus 

dibayarkan oleh nasabah dan penggolongan pinjaman apakah telah 

jatuh tempo, telah memasuki golongan ketiga (diragukan) atau 

mungkin golongan keempat. Jika peminjam belum membayarkan 

pinjaman ketika waktu jatuh tempo tiba, maka selanjutnya peminjam 

akan memperoleh surat peringatan I. Jika surat peringatan I tidak juga 

mendapat respon positif dari peminjam maka akan diterbitkannya surat 

peringatan II. Dan apabila surat peringatan II peminjam tidak juga 

membayarkan angsuran pinjaman dan denda maka akan diterbitkan 

surat tugas untuk pengambil alihan pinjaman. 
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Gambar III. 4 Data Nasabah Cabang Cempaka Sari 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  praktikan  selama  melakukan 

Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Data cabang yang begitu banyak namun kurang terorganisir dalam 

pengiriman data ke pusat oleh pihak cabang. 

2. Kurangnya akses internet sehingga memperlambat kinerja 

praktikan dalam mengupload file ke google drive dan 

mendownload data tiap cabang. 

3. Beban pekerjaan yang diberikan bersumber dari beberapa pegawai  

dan harus diselesaikan dengan cepat. 
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4. Jumlah penagih pinjaman kurang sebanding dengan jumlah 

nasabah yang harus ditagih. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dengan kendala yang di hadapi, praktikan melakukan hal-hal untuk 

meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Berkoordinasi dengan pegawai dalam hal merapikan data cabang 

terlebih dahulu dan mengingatkan pihak cabang agar mengirimkan 

data transaksi sesuai dengan format dan tepat waktu dalam 

pengirimannya. 

2. Praktikan berupaya untuk membicarakan kendala tersebut dengan 

pegawai lain terkait kendala teknis tersebut dan meminta bantuan 

pegawai lain yang jaringan internetnya dapat tersambung lancar 

untuk bertukar tempat sementara. 

3. Praktikan berupaya mengerjakan tugas-tugas menggunakan skala 

prioritas dan berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai 

tenggat waktu yang diberikan. Tak jarang pula, praktikan mencoba 

mengerjakan dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, 

misalnya saja mengarsip manual dikerjakan pada saat praktikan 

sedang mengupload data nasabah ke google drive. 

 

4. Terkait kendala ini, praktikan bekerjasama dengan pegawai  bagian 

penagihan untuk melaksanakan pekerjaan dalam dua ronde waktu 
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yakni pada pagi hari dan siang hari. Selain itu praktikan juga 

merumuskan rute yang efisien dalam penagihan angsuran pinjaman 

terhadap-peminjam.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada suatu instansi kantor, dengan 

tujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan baru dan dapat menyerap 

pengalaman bagaimana melaksanakan fungsi sebagai pegawai kantor di suatu kantor 

meliputi rangkaian tugas sampai dengan tanggung jawab. Tentu saja kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan ini harus sesuai dengan program studi atau bidang konsentrasi 

mahasiswa. Dengan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengaplikasikan secara 

langsung ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan memperoleh 

pengalaman nyata dalam bekerja. 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh banyak 

pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi khususnya akuntansi 

keuangan menengah yaitu pada subbagian akuntansi mempelajari tentang simpan 

pinjam. Selama menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

menemukan beberapa kendala namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi baik 

dari diri sendiri maupun pihak luar seperti pegawai yang turut membantu mengatasi 

kendala-kendala tersebut. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Koppas Cempaka Putih : 

27 
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1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan akuntansi khususnya 

akuntansi keuangan menengah yang dipelajari di bangku kuliah. 

2. Praktikan mendapatkan pengalaman nyata berada di lingkungan kerja dan 

memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja. 

3. Praktikan dapat lebih mempelajari tanggung jawab dan kedisiplinan dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaan yang diemban. 

4. Praktikan memahami dokumen kearsipan nasabah, pendekatan terhadap 

nasabah dan keterkaitan hubungan koperasi dengan kesejahteraan anggotanya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 

ada beberapa saran yang kiranya praktikan berikan untuk dapat membantu dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih baik. berikut  ini  adalah  

saran  yang  bisa praktikan berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu: 

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 

a. Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL hingga 

berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga tidak terjadi 

kesalahan di kemudian hari. 
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b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan segala hal yang 

berhubungan dengan PKL dipersiapkan dari jauh – jauh  hari seperti 

mencari tempat PKL dan berkas – berkas untuk memenuhi syarat PKL. 

c. Mahasiswa sebaiknya melakukan survey kepada tempat PKL yang dituju 

sebelum membuat surat permohonan izin PKL, untuk memastikan tempat 

PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan bidang konsentrasinya 

sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan PKL. 

d. Mahasiswa harus mampu bersosialisasi pada lingkungan kerja, 

membangun kerjasama yang solid dengan para pegawai maupun pebimbing 

PKL agar dapat memahami pekerjaan yang diberikan serta menjalin 

hubungan baik dengan para pegawai di tempat PKL untuk dapat 

memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait dengan bidang kerja 

yang sedang dilakukan. 

 

2. Bagi Universitas  

a. Sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta menjalin kerjasama dengan 

pihak perusahaan, baik perusahaan negeri maupun swasta. Hal tersebut 

agar memudahkan mahasiswa pada saat akan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di perusahaan, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi.  

b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh khususnya 

pada tahap persiapan PKL. 
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c. Sebaiknya pihak universitas rutin memberikan pelatihan kepada mahasiswa 

yang akan melaksanakan PKL sehingga dapat lebih terampil dalam 

menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 

 

3. Bagi pihak instansi 

a. Memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan setiap peserta PKL 

di Instansi tersebut sehingga peserta PKL dapat melaksanakan tugas nya 

dengan baik dan benar. 

b. Instansi memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar dapat 

menjalakan tugas dengan baik dalam melaksanakan PKL 
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Lampiran 1 : Format Penilaian Seminar PKL 

 

No. Kriteria Penilaian Interval 

Skor 

Skor 

A. Penilaian Laporan PKL   

1. Format Makalah 

a. Sistematika Penulisan 

b. Penggunaan bahasa yang baku, baik, dan 

benar 

 

0-15 

 

2. Penyajian Laporan 

a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 

studi  

 

0-25 

 

3. Informasi  

a. Keakuratan informasi 

b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan 

 

 

0-15 

 

B. Penilaian Presentasi Laporan   

1. Penyajian 

a. Sistematika Penyajian 

b. Penggunaan Alat Bantu 

c. Penggunaan Bahasa Lisan yang Baik, 

Benar, dan Efektif 

 

 

0-20 
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2. Tanya Jawab  

a. Ketetapan Jawaban 

b. Kemampuan Mempertahankan Argumen 

 

 

0-20 

 

Jumlah 100  

 

 

 

 

Jakarta, ............................................. 

Penilai 

 

 

NIP.  
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Lampiran 2: Logo Koperasi Pasar Cempaka Putih 
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Lampiran 3 :  Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4: Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Selesai PKL 
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Lampiran 6: Rincian Tugas Harian 

 

 Hari Tanggal Aktivitas Pembimbing 

1. Selasa 2 Agustus 

2016 

 Membuat tabel pembayaran 

angsuran per bulan, pinjaman 

35 juta, jangka waktu 24 bulan, 

jasa 2,5% efektif (menurun) 

 Menghitung biaya provisi 

1,25% dari plafon pinjaman 

dan materai 

 Scan data pinjaman akad 

mingguan bulan Mei 

 

Ibu Emi Giarni 

2. Rabu 3 Agustus 

2016 

 Mempelajari alur pinjaman di 

Koppas Cempaka Putih 

 Scan berkas pinjaman bulan 

Juni 2016 

 Scan rekomendasi pinjaman 

cabang 

 Scan data rekonsialisasi 

Ibu Emi Giarni 
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piutang Koppas Cempaka 

Putih per 30 Juni 2016 

3. Kamis 4 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 3 Agustus 2016 

 Print dan scan sertifikat tanah 

 Upload berkas cabang 

Cempaka Sari 

Ibu Emi Giarni 

4. Jumat 5 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 4 Agustus 2016 

 Merekap data surat keluar 

bulan Agustus 2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-4 

Agustus 2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman ke Pasar 

 Meleburkan kertas tak terpakai 

Ibu Emi Giarni 

5. Sabtu 6 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

Ibu Emi Giarni 



 
 
 

40 
 

cabang tanggal 5 Agustus 2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-5 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 5 Agustus 2016 

 Print data nasabah kemudian 

mengarsipkan data tersebut 

 Halal Bihalal di rumah 

Manajer Koppas Cempaka 

Putih, Ibu Emi 

6. Senin 8 Ag

ust

us 

201

6 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 6 Agustus 2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-6 

Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

cabang Kranji 

 Print Laporan Evaluasi 

Ibu Emi Giarni 
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Perkembangan Pinjaman 

 Scan berkas pinjaman nasabah 

 Meleburkan kertas tak terpakai 

7. Selasa 9 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 8 Agustus 2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-8 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 8 Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

cabang Gembrong dan Rawa 

Kerbo 

 Menginput laporan 

collectability Juli 2016 Cabang 

Rawa Kerbo 

  

8. Rabu 10 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 9 Agustus 2016 

Ibu Emi Giarni 
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 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-9 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 8-10 Agustus 2016 

 Fotocopy jadwal cicilan 

pembiayaan 

9. Kamis 11 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 10 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-10 

Agustus 2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman 

Ibu Emi Giarni 

10 Jumat 12 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 11 Agustus 

2016 

Ibu Emi Giarni 



 
 
 

43 
 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-11 

Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

Cabang Klender 

 Membuat surat pemberitahuan 

penyelesaian pinjaman 

11. Sabtu 13 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 12 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-12 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 11-13 Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

Cabang Sumur Batu 

Ibu Emi Giarni 

12. Senin 15 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

Ibu Emi Giarni 
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cabang tanggal 13 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-13 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 13 Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

Cabang Pasar Baru 

 Merekap data surat keluar 

bulan Agustus 2016 

 Mengarsip surat keluar 

13. Selasa 16 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 15 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-15 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

Ibu Emi Giarni 
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tagihan pinjaman harian 

tanggal 15 Agustus 2016 

 Menginput form pinjaman 

bermasalah (Golongan 4 : 

Macet) bulan Juli 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan bulanan disesuaikan 

dengan daftar collectability 

cabang 

14. Kamis 18 Agustus 

2916 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 16 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-16 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 16 Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

Cabang Cipulir 

Ibu Emi Giarni 
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 Membuat surat pemberitahuan 

penyelesaian pinjaman 

15. Jumat 19 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 18 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-18 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 18 Agustus 2016 

 Mengupload berkas pinjaman 

Cabang Tambun 

Ibu Emi Giarni 

16. Selasa 23 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 22 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-22 

Agustus 2016 

Ibu Emi Giarni 
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 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 19, 20, dan 22 Agustus 

2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman 

 Membuat Surat Tugas alih 

pinjaman 

17. Rabu 24 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 23 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-23 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 23 Agustus 2016 

 Mengarsip data berkas 

pinjaman 

Ibu Emi Giarni 

18. Kamis 25 Agustus  Melakukan rekapan pada Ibu Emi Giarni 
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2016 jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 24 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-24 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 24 Agustus 2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman 

 Merapikan data rekening 

nasabah 

19. Jumat 26 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 25 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-25 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

Ibu Emi Giarni 
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tagihan pinjaman harian 

tanggal 25 Agustus 2016 

 Scan berkas pinjaman cabang 

20. Selasa 30 Agustus 

2016 

 Melakukan rekapan pada 

jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 29 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-29 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 27 dan 29 Agustus 

2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman 

 Scan data pinjaman akad 

mingguan bulan Juli 

 

Ibu Emi Giarni 

21. Rabu 31 Agustus  Melakukan rekapan pada Ibu Emi Giarni 
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2016 jurnal mutasi nominatif tiap 

cabang tanggal 30 Agustus 

2016 

 Menghitung total realisasi 

penerimaan tanggal 1-30 

Agustus 2016 

 Menginput laporan hasil 

tagihan pinjaman harian 

tanggal 30 Agustus 2016 

 Melakukan penagihan 

pinjaman 

 Pergi ke Bank melakukan 

transfer dana 
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Lampiran 7 : Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No. Bulan/Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt 

1. Pendaftaran 

PKL 

        

2. Kontrak dengan 

Koperasi untuk 

tempat PKL 

        

3. Surat 

Permohonan 

PKL ke 

Koperasi 

        

4. Pelaksanaan 

Program PKL 

        

5. Penulisan 

Laporan PKL 

        

6. Penyerahan 

Laporan PKL 

        

7. Koreksi 

Laporan PKL 

        

8. Penyerahan 

Koreksi 

Laporan PKL 

        

9. Batas Akhir 

Penyerahan 

Laporan PKL 
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Lampiran 8: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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54 
 

 

Lampiran 9: Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 10: Daftar Struktur Organisasi 
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Lampiran 11 : Tampilan Pinjaman Golongan 3 (Diragukan) 
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Lampiran 12 : Tampilan Pinjaman Golongan 4 (Macet) 
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Lampiran 13 : Tampilan Rekapan Surat Keluar 
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Lampiran 14 : Tampilan Laporan Collectibility 
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Lampiran 15 : Form Permohonan Kredit 
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Lampiran 16 : Surat Tugas 
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Lampiran 17 : Surat Peringatan II 

 
 
 

 


