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LEMBAREKSEKUTIF

RofifahFalah.8105150252.S1PendidikanEkonomi.LaporanPraktikKerja
LapanganPadaBidangUsahaPertokoandanUsahaJasadiKoperasi
PegawaiBadanPenelitiandanPengembanganKementerianPendidikan
dan Kebudayaan.Jakarta Pusat.Program StudiPendidikan Ekonomi,
FakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta,Maret2018.

Praktik Kerja Lapangan inidilakukan diKoperasiPegawaiBalitbang
Kemendikbud Jalan JenderalSudirman,Senayan,Jakarta Pusat,DKI
Jakarta12041.Selamakuranglebihsatubulanterhitungpadatanggal8
Januari2018sampaidengan2Februari2018.

PraktikKerjaLapanganinibertujuanuntukmemberikangambarandunia
kerjayangsebenarnya,meningkatkanwawasan,pengetahuan,informasi,
pengalaman,kemampuan,dan keterampilan mahasiswa. Penulisan
laporaninisebagaigambaranhasilpekerjaanyangtelahdilakukanselama
PKL,selainitujugauntukmemenuhisalahsatupersyaratanakademik
dalam menyelesaikan studipada Program StudiPendidikan Ekonomi,
FakultasEkonomi,UniversitasNegeriJakarta.

Selama melaksanakan PKL,praktikan dibimbing oleh BapakDodiR.P
Nugroho selakuBendaharaBidang UsahaPertokoan,meskipundalam
pelaksanaanPKLterdapatbeberapakendalayangseringdihadapi,namun
kegiatanPKLdapatberjalandenganlancardanberhasildengancukup
baik.Outputnya praktikan dapatmengetahuipekerjaan dan tanggung
jawabBidangUsahaPertokoandanUsahaJasa.

DengandemikiandapatdisimpulkanbahwapelaksanaanPraktikKerja
Lapangan yang telah dilakukan memberikan banyak manfaatseperti
menambahwawasanpengetahuantentangduniakerja,menumbuhkan
rasatanggungjawabdandisiplintinggiterhadaptugasyangdiberikan.
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PujisyukurpenulissampaikankepadaTuhanYMEsehinggapenulis

dapatdiberikan kemampuan dalam menyelesaikan laporan PKL ini.

LaporanPKLinidisusunsebagaisalahsatupersyaratanmemperoleh

gelarsarjana.LaporanPKLberisiulasantentangkegiatanyangdilakukan

selamamenjalanimatakuliahPraktikKerjaLapangandiKoperasiPegawai

Balitbang Kemendikbud.Penulis mengakuibahwa dalam menyusun

penelitian PKL initidak dapatdiselesaikan tanpa ada bantuan dari

berbagaipihak.Padakesempataninipenulisinginberterimakasihkepada:

1.Dr.DediPurwana,M.Bus.selakuDekanFakultasEkonomiUNJ;

2.Bapak Suparno, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi

PendidikanEkonomidanpembimbingPKL;

3.SeluruhBapakdanIbustaffpengajardiFakultasEkonomiUNJ;

4.KeluargabesarKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud&Rekan,

terutamakepadaBapakDodiselakuBendaharaUsahaPertokoan

yang telah membimbing pelaksanaan PKL dengan ramah dan

penuhkesabaran;

5.Kedua orangtua yang selalu memberikan doa serta dukungan

kepadapenulis;

6.Rekan-rekanEkopA2015,khususnyaAgungFirstiantoyangterus

memberikanmotivasibagipenulis;
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7.Semuapihakyangtidakdapatdisebutkansatupersatuolehpenulis.

Penulismenyadariberbagaikesalahanyangterdapatdalam laporan

ini.Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran kepada

pembaca.SemogalaporanPKLinimemberikaninformasidanbermanfaat

bagipembacauntukpengembanganilmupengetahuan.

Jakarta,28Februari2018

RofifahFalah
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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangPraktikKerjaLapangan

Pendidikanmerupakanmodalutamauntukmeningkatkan

sumberdayamanusia.Semakintinggikualitaspendidikan,maka

semakintinggipulakualitassumberdayamanusia.Pendidikanjuga

merupakan faktorpendukung untuk menghasilkan tenaga kerja

yang berkualitas.Karena tenaga kerja yang berkualitas juga

diperlukanuntukmemajukanperekonomiansuatuNegara.Namun,

kenyataannyasebagianbesartenagakerjadiIndonesiamemiliki

latarbelakangpendidikanyangrendahdankeahlianyangkurang

memadai,sehinggabelum memilikiketerampilandanpengalaman

sesuaidengankebutuhanduniakerjayangsebenarnya.

Dalam dunia kerja sangatdibutuhkan tenaga kerja yang

memilikisumberdayamanusiayangberkualitas.Maka,diperlukan

adanyaprogram yangdapatmelatihketerampilandankecerdasan

tenagakerjaagardapatberkompetisidieraglobalisasisaatini.Hal

inidapatditerapkan dalam dunia pendidikan melaluiprogram

pelatihanketerampilanuntukduniakerja,yakniprogram Praktik

KerjaLapangan(PKL)yangdilaksanakanolehSekolahMenengah

Kejuruan (SMK)/ sederajatdan instansi-instansipendidikan di

tingkatperguruantinggi.Dengandemikian,adanyaprogram PKL
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diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki

keterampilan.
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PKL adalah program yang dilakukan untuk memberikan

proyeksiyangnyatadankomprehensifmengenaiduniakerjabagi

para mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan

mengaplikasikan teoridan praktikdilapangan.PKL merupakan

salahsatumatakuliahyangterdapatpadakurikulum Program Studi

S1PendidikanEkonomiKonsentrasiPendidikanEkonomiKoperasi,

yangberartiwajibdilaksanakanpenulisuntukmemenuhisyarat

dalam menyelesaikan perkuliahannya yaitu pada Program Studi

PendidikanEkonomi.

Dalam pelaksanaanPKLmahasiswamemilihtempatpraktik

diKoperasi,karenasesuaidengankonsentrasiprogram studi,yaitu

Pendidikan Ekonomi Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar

mahasiswadapatmengembangkanpengetahuandasaryangtelah

diperoleh,mengimplementasikan teoridan mengaplikasikannya

secara nyata. Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud

merupakanpilihantempatyangtepatdalam rangkamelakukanPKL

untukmemahamipenerapankoperasisecaraaktual.

Denganmengikutiprogram PKLini,mahasiswadiharapkan

dapatmengimplementasikan secara ilmiah yang diperoleh dari

bangku akademis,serta memilikikemampuan dan pengalaman

untukmenghadapiduniakerja.Selainitu,PKLjugadapatmembuat

hubunganbaikantarapihakUniversitasdenganperusahaanatau

Instansiagarnantinyalulusan UniversitasNegeriJakartadapat
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lebihmudahdalam mencaripekerjaan.

B.MaksuddanTujuanPKL

Berdasarkanlatarbelakangyangsudahdipaparkandiatas,

adapunmaksuddantujuandaripelaksanaanprogram PKLadalah

sebagaiberikut:

1.Memperluaswawasandanmeningkatkanketerampilanyang

dimilikiuntukmemasukiduniakerja.

2.Menumbuhkan rasa percaya diri,mampu bekerja sama

denganoranglainuntuktercapainyatujuan.

3.Melatihkedisiplinandiridankomitmenuntukmenjalankan

tugasyangtelahdiberikan.

4.Menumbuhkansikapprofesionalitasyangdiperlukanuntuk

memasukiduniakerja.

5.Sebagaisarana untuk membentuk suatu relasiantara

mahasiswadenganperusahaantempakpelaksanaanPKL.

Selainitu,terdapattujuanyangdiharapkanakantercapai,yaitu:

1.Menjalankan kewajiban Praktik Kerja Lapangan yang

merupakan mata kuliah prasyaratwajib bagimahasiswa

program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi

UniversitasNegeriJakarta.

2.MemperolehwawasantentangbidangkerjaKoperasisecara

nyatadenganmelakukanobservasisecaralangsungdalam

kegiatanyangberkaitandenganteoriyangtelahdipelajaridi
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perkuliahan.

3.Mempersiapkandirimahasiswauntukmenjadisumberdaya

manusiayangberkualitasdalam aspekpengetahuan,sikap,

danketerampilanyangsesuaidenganperkembanganzaman.

4.Membiasakanpraktikanmengenalkulturduniakerjadalam

segimanajemenwaktu,kerjasamatim,dantekanandalam

menyelesaikanpekerjaantepatwaktu.

5.Melatih disiplin,kerja sama,dan tanggungjawab dalam

melaksanakantugasagarmenjadilulusanyangsiapterjun

keduniakerja.

C.KegunaanPraktikKerjaLapangan

Melaluiprogram Praktik Kerja Lapangan inidiharapkan

mahasiswa selaku praktikan, Fakultas Ekonomi, maupun

perusahaantempatdilaksanakannyaprogram PKLmendapatkan

manfaatyangberguna.DaripelaksanaankegiatanPKL,diproleh

beberapa kegunaan bagipihak-pihak yang terlibatdidalamnya.

Adapunkegunaannyaadalahsebagaiberikut:

1.BagiMahasiswa

a.Sarana pengaplikasian keterampilan yang sesuai

dengan pengetahuan sebelumnyadiperoleh selama

mengikutiperkuliahandiProgram StudiPendidikan

EkonomiFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta.

b.Saranabelajaruntukmemperolehpengetahuanbaru
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yang tidak diajarkan dalam dunia perkuliahan dan

pengetahuan-pengetahuan umum lainnya terkait

dengan instansi perusahaan tempat praktikan

melaksanakan PKL dalam hal pengetahuan,

keterampilan,cara bersikap sertpola tingkah laku

yangdiperlukanbagiseorangpekerja.

c.Sarana menggaliinformasi-informasitentang dunia

kerja sehingga praktikan dapat melatih dan

mempersiapkandiriuntukterjundalam duniakerja.

2.BagiFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta

a.Sebagaisaranapembinaanhubunganbaikterhadap

perusahaanatauinstansipemerintahagarnantinya

dapatmemberikan informasidunia kerja terhadap

lulusan-lulusandariFakultasEkonomikhususnya.

b.Sarana untuk mendapatkan umpan balik dalam

menyempurnakan kurikulum yang sesuaidengan

kebutuhandilingkunganduniakerjasehinggadapat

mewujudkan konsep link and match dalam

meningkatkankualitaslulusan.

c.Mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap

mahasiswa dalam menerima pengetahuan dan

pengaplikasiannya sebagaimasukan bagiprogram

studiPendidikan EkonomikonsentrasiPendidikan
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EkonomiKoperasiuntukmengembangkankurikulum

program studi.

3.BagiInstansi

a.Instansidapatmelakukantanggungjawabsosialnya

karena telah memberikan kesempatan kepada

mahasiswauntukmelaksanakanPKL.

b.Instansidapatmenjalinhubunganbaikdanharmonis

dengan pihak Universitas Negeri Jakarta dalam

hubungan yang bermanfaat dan saling

menguntungkan.

c.Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan

pekerjaannyasesuaidenganwaktuyangditetapkan

bahkan dapat terselesaikan dengan lebih cepat

selama praktikan melaksanakan PKL diinstansi

tersebut.

D.TempatPraktikKerjaLapangan

Program PKLdilaksanakanolehpraktikanadalahdiKoperasi

PegawaiBalitbang Kemendikbud yang dimana anggota-anggota

koperasinyaadalahberasaldariPegawaiNegeriSipildaribidang

kerjaSekretariat,PusatKurikulum danPembukuan,PusatPenelitian

Pendidikan,PusatPenelitian Kebijakan dan Kebudayaan,serta

bidangkerjaArkenas.Berikutinimerupakaninformasidatadari

koperasipegawaitempatpelaksanaanPKL.
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NamaKoperasi :KoperasiPegawaiBadanPenelitiandan

PengembanganKementerianPendidikandan

Kebudayaan ( Koperasi Balitbang

Kemendikbud)

Alamat :Jalan JenderalSudirman,Gedung E

lt.19,Senayan, JakartaPusat

Telepon/Fax :021-5731665/021-5721243

BagianTempatPKL:BidangUsahaPertokoandanUsahaJasa

Email :kop.litbangdikbud@gmail.com

Alasan praktikan melaksanakan PKL pada Koperasi

Balitbang Kemendikbud karena sesuai dengan syarat untuk

melakukanprogram PKLyaitupadakoperasikementerian,serta

sebagaisaranauntukmengimplementasikanpengetahuankoperasi

yangtelahdiperolahdanmengembangkankemampuanpraktikan

dalam memahamidunia kerja.Lokasimudah diakses dengan

trasnportasimenjadisalah satu alasan yang mendorong untuk

melaksanakanPKLdikoperasitersebut,danpraktikanjugamelihat

bahwakoperasiinimerupakankoperasiterbaikyangadadisekitar

Kemendikbud.

E. JadwalWaktuPraktikKerjaLapangan

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama satu

bulanyangdimulaisejaktanggal8Januari2018s.d2Februari

2018(20harikerja)dengan5harikerjasetiapminggunya,yaituhari
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Senin-Kamis mulaipukul07:30 s.d 16:00 WIB,sedangkan hari

Jumatmulaipukul07:30s.d17:00WIB.Danwaktuistirahatuntuk

makansiangdansholatDzuhuryaitupukul12:00s.d13:00WIB,

sedangkanhariJumatjam istirahatpukul11:30s.d13:30WIB.

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut

adalahsebagaiberikut:

1. TahapPersiapan

Pada tahapan inipraktikan mencariinformasimengenai

koperasiyangadadiwilayahDKIJakartakhususnyadisekitar

Jakarta Selatan dan Jakarta Pusatyang dapatmenerima

mahasiswa untukmelaksanakan PKL selama bulan Januari

sampai dengan bulan Februari 2018. Praktikan memilih

koperasisebagaitempatpelaksanaanprogram PraktikKerja

Lapangan karena praktikan berasal dari program studi

Pendidikan Ekonomidengan konsentrasiEkonomiKoperasi.

Setelah menemukan koperasiyang sesuai,yaitu Koperasi

PegawaiBalitbang Kemendikbud,praktikan meminta surat

pengantar daribagian akademik Fakultas Ekonomiuntuk

diberikanpadapihakBAAKUNJ.Setelahmendapatpersetujuan,

praktikan mendapatkan surat pengantar PKL. Pengajuan

tersebutdilakukanpadabulanJanuarisampaidenganbulan

Februari2018,suratpengantartersebutdiberikanpadabagian

HRDKoperasiBalitbangKemendikbud.
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2. TahapPelaksanaan

PraktikKerjaLapangandilaksanakanselama20harikerja

yangdimulaipadatanggal8Januari2018sampaidengan2

Februari2018dengan5harikerjasetiapminggunya,hariSenin-

Kamismulaipukul07:30s.d16:00WIB,sedangkanhariJumat

mulaipukul07:30s.d17:00WIB.Danwaktuistirahatuntuk

makansiangdansholatDzuhuryaitupukul12:00s.d13:00WIB,

sedangkanhariJumatjam istirahatpukul11:30s.d13:30WIB.

TabelI.1,

JadwalWaktuPKL

HariKerja Jam Kerja WaktuIstirahat

Senin –

Kamis

07:30–16:00 12:00–13:00

Jumat 07:30–17:00 11:30–13:30

Sumber:datadiolaholehpenulis

3. TahapPelaporan

PenulisanlaporanPKLdilakukanselamabulanMaret2018.

Penulisandimulaidenganmerangkum beberapasumberdata

yang diperoleh darilaporan harian kegiatan PKL.Selain itu

diperlukan jugaperncarian data-datayang dibutuhkan untuk

pembuatan laporan PKL melaluikegiatan wawancara atau

aksesdariwebsiteresmikoperasiuntukmenyempurnakandata

-datayangdiperlukan.Kemudiandata-datatersebutdiolahdan

dituangkankedalam laporankegiatanPKL.Halinidilakukan
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demipenyempurnaan (baik isilaporan maupun lampiran-

lampiran yang diperlukan untuk mendukung kesempurnaan

laporan).

TabelI.2,

TahapanPraktikKerjaLapangan

No. Kegiatan

Bulan

Desember

2017

Januari

2018

Februari

2018

Maret

2018

1. PencariantempatPKL √

2.

Penyerahansurat

pengantarpelaksanaan

PKL

√
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3.

Konfirmasipelaksanaan

PKLkepadaKoperasi

PegawaiBalitbang

Kemendikbud

√

4. PelaksanaanPKL √ √

5. PenulisanlaporanPKL √

Sumber:datadiolaholehpenulis
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BABII

TINJAUANUMUM TEMPATPKL

A.SejarahKoperasiBalitbangKemendikbud

Padahakikatnyasetiapmanusiaadalahmakhlukekonomi,

begitupula organisasiBalitbang Kemendikbud yang didalamnya

terdapatindividu-individuyangjugamemilikikebutuhanekonomi.

Budaya perekonomian, sejatinya telah ada dalam kegiatan

Balitbang Kemendikbud.sebagaimana kita ketahuiadanya pilar

niaga dalam Balitbang Kemendikbud. Begitupula dalam

kesehariannyabanyakdarianggotayangsudahmelakukanpraktek

perdagangan dalam lingkup Balitbang Kemendikbud.Iniartinya

bahwa budaya positifekonomiiniharus tetap dipelihara dan

dikembangkandenganpengelolaanyanglebihbaik.

Demimenggapaicita-cita yaknimenjalaniroda ekonomi

dengansebaik-baiknya,mengelolasumberdayapegawaiBalitbang

KemendikbuddanmemenuhikebutuhanpokokanggotaBalitbang

Kemendikbud dan simpatisannya yang bersifatekonomi,maka

kamibersepakat memilih sistem ekonomidalam organisasi

Balitbang Kemendikbud yakni sistem ekonomi Koperasi.

Selanjutnya kami namakan Koperasi Pegawai Balitbang

Kemendikbud.
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Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud dilahirkan

berdasarkanAktependirianataskuasarapatpembentukanawal

KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbuddiJakartapadatanggal

14 Februari1986.Kemudian didaftarkan oleh Pejabat/Pegawai

BalitbangDepdikbudpadasaatitudiantaranyaSdr.OnanSrijono,

B.A.;Sdr.Drs.SimonSaulinggi;Sdr.AtengKarim,SH;Sdr.Drs.

Suharta;Sdr.Suheru Muljoatmodjo,M.A.ke Kantor Wilayah

Departemen KoperasiDKIJakarta pada tanggal24 Juni1987

denganNomor2105/B.H/IditandatanganiolehKepalaKanwil

DepkopKoperasiDKIJakartaIr.SupartiKusmiyat.Makaresmilah

KoperasiBalitbangKemendikbuddidirikanpadatanggal14Februari

1986,yang ditandaidengan disahkannya Anggaran Dasardan

AnggaranRumahTanggaKoperasiBalitbangKemendikbud.

Padaeratahun1990-ansesuaihasilRATpadatanggal13

Agustus1994Pengurusmendaftarkanperubahananggarandasar

(AD/ART)padatanggal10November1994keKantorKoperasidan

PembinaanPengusahaKecilRIdhi.KepalaKanwilDepkopdanPPK

ProvDKIJakartadenganmendapatpengesahansesuaiSKNomor

134/PH/Y/XII/1994tanggal7Desember1994ditandatanganioleh

BapakAtmokoBASUKI,SH.

KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud(2018)

Saatini,KoperasiBalitbangKemendikbudmemilikijumlah

anggotakuranglebih381anggotadengan9pengurusyangada

didalamnya. Koperasi Balitbang Kemendikbud berfokus pada
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kesejahteraan pegawaidan mengembangkan usaha pertokoan,

usahajasa,ataupunusahalainnya.

KoperasiPegawaiBalitbangselalumemperbaikikinerjadan

pemahamannyamengenaikoperasi,terbuktidarisistem kerjayang

saatinisedangberalihdarisistem manualkesistem onlinedengan

memanfaatkankecanggihanaplikasidimanasetiapanggotadapat

mengajukanpeminjamanmelaluiwebsiteyangdisediakan.Anggota

jugadapatmelihatperkembangankoperasiyangdisediakandalam

websitetersebut.KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbudjuga

memperbaikikinerja setiap bidang usaha yang berfokus untuk

meningkatkankesejahteraananggotanya.Tidaklupakoperasiini

seringmengadakanpelatihanbagiparapengurusdankaryawannya

untukmeningkatkankualitaspelayanankepadaanggotakoperasi

yangdibuktikandengankeadaanSHUyangsemakinmeningkattiap

tahunnya.

Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud saat ini

memberikankesejahteraanbagianggotanyadenganmemudahkan

dalam halmelayanikegiatansimpananpokok,wajibdansukarela

sertapinjamanuntukkepentinganpendidikan,keluarga,danusaha.

Selain itu, Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud juga

menyediakanAlatTulisKantor(ATK),keperluansehari-hari,dan

macam-macam kue untuk keperluan rapat.Dan terdapatjuga

UsahaJasadanUsahalainnnyasepertifotokopi,percetakan,pulsa
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elektrik,EventOrganizersertatiketpesawatdomestik/Internasional

danpengurusandokumenperjalananuntukmemudahkananggota

ataupunpegawaisekitardalam mengurusperjalanantugaskeluar

kotaataukeluarnegeri.

VisidanMisiKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud

AdapunvisidariKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud,

yaitumenjadikanKoperasiPegawaiBalitbangyangberkualitasdan

terpercaya.Dalam mewujudkannya KoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud juga memilikimisi,yaitu memberikan pelayanan

prima kepada anggota sesuaijatidirikoperasi;menjalankan

kegiatanusahasimpanpinjam danmanajemenorganisasidengan

efektif,efisien,dantransparandengandidukungsistem aplikasidan

informasiyanghandal;menyediakanprodukdanjasayanglengkap

sesuaikebutuhananggota;menjadikancontohunitsimpanpinjam

yang terbaik;dan membantu menciptakan peluang usaha bagi

anggota.

B.StrukturOrganisasi

Koperasi Balitbang Kemendikbud memiliki struktur

organisasisebagaialatuntukmencapaitujuanbersama. Dalam

koperasiterdapatperbedaan fundamentaldibandingkan dengan

perusahaan. Hans H. Munkner menjelaskan bahwa struktur

koperasiberbeda dengan struktursuatu perusahaan perseroan

bersama,sejauhdalam koperasiitukelompokorang-orangsebagai
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pemegang saham dan sebagaianggota,membentuk kelompok

koperasi,padawaktuyangbersamaanadalahpemilikbersama(co-

owner)dannasabahbadanusahakoperasi(asasidentitas).Dengan

demikian,dalam koperasiterdapatorang-orangyangdiberitugas

pengelolaanmenghadapikesulitaanmenguruskelompokkoperasi,

dan mengelola urusan atau pekerjaan badan usaha koperasi

sedemikian rupa,sehingga kepentingan para anggpota atau

nasabah dipenuhi,kendatipun begitu badan usaha koperasi

membinadanmemeliharamodalbesaryangkokoh(modaldasar

yangkuat)1.BerikutadalahstrukturbaganorganisasidiKoperasi

BalitbangKemendikbud:

GambarII.1.

StrukturOrganisasiKoperasiPegawaiKemendikbud

Sumber:KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud (data diolah

penulis)

1HansH.Munker,Hukum Koperasi(Bandung:PenerbitAlumni,1982)p.98
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1)RapatAnggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam

koperasidimana setiap keputusan mendasarharus diputuskan

dalam rapatiniyangdiadakansekurang-kurangnyasatukalidalam

setahun.Rapatanggota dihadirioleh Pengurus,Anggota dan

Pengawasyangdiaturdalam AnggaranDasarKoperasi.Ketentuan

penyelenggaraanRapatAnggotainidibahasolehPengurusyang

dikoordinasikankepadaPengawasdanAnggota.Undanganuntuk

menghadirirapatiniharusdiberikanselambat-lambatnya14hari

sebelum waktupelaksanaan.

Rapatanggotayangmerupakanforum yangdihadirioleh

seluruhanggotakoperasiyangmanasetiapanggotanyamempunyai

hak untuk menyampaikan suara.Keputusan RapatAnggota ini

diambil berdasarkan musyawarah, apabila tidak mendapat

keputusanmakakeputusandiambilberdasarkansuaraterbanyak.

2)PengawasKoperasi

Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang

bertugasmengawasidanmemberikannasihatkepadaPengurus.

Berdasarkanpasal24AnggaranDasarKoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud,pengawasdipilihdaridanolehanggotadalam Rapat

Anggota untuk menjabatselama tiga tahun yang pada Rapat

Anggotapulapengawasbertanggungjawab.Adapunyangdipilih

menjadianggotaPengawasadalahanggotayangmemenuhisyarat-



17

syaratsebagaiberikut:

a.Mempunyaisifatdanperilakuyangbaikdidalam maupundi

luarKoperasi.

b.Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta

keterampilanyangbaikterutamadibidangpengawasan.

c.MengetahuimengenaiPerkoperasian.

Dalam Koperasi Pegawai Kemendikbud, pengawas

berwenang untuk menggunakan fasilitas,sarana maupun dana

yangtersediasesuaidengankeputusanRapatAnggotadanmeneliti

segalacatatan,berkas,barang-baranguangsertabukti-buktilain

yangadapadaKoperasi.

3)PengurusKoperasi

PengurusKoperasimerupakananggotadipilihdalam Rapat

Anggotayangmemenuhisyarat-syaratyangtertulisdiAnggaran

Dasar.Pengurusdipilih untukmasa jabatan tiga tahun dimana

berdasarkanpasal15AnggaranDasarkoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud anggota pengurus yang masa jabatannya telah

lampau,dapatdipilihkembalihanyauntuksatukalimasajabatan.

Apabila pengurus berhenti sebelum masa jabatannya

lampau, maka Rapat Anggota Pengurus dapat mengangkat

gantinya,akantetapipengangkataniniharusdisahkanolehRapat



18

Anggota.AnggotaPengurusinitidakmenerimagaji,akantetapi

dapatdiberikan uang jasa menurutKeputusan RapatAnggota.

PengurusterdiridariKetua,Sekretaris,WakilSekretaris,sertaKetua

dan Bendahara Bidang Simpan Pinjam,Usaha Pertokoan,dan

UsahaJasa.

4)Anggota

Anggota Koperasimerupakan perangkat koperasiyang

sangatpentingkarenamerupakanpemilikdansekaliguspengguna

jasajugakeanggotaaninitidakdapatdipindahtangankan.Pada

KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud yang dapatditerima

menjadianggotaKoperasiyaituWargaNegaraRepublikIndonesia

yangmemenuhibeberapasyaratsebagaiberikut:

a. Mempunyaikemampuanpenuhuntukmelakukantindakan

hukum (dewasa,tidakdalam perwakilan);

b. BertempattinggaldiDKIJakartadansekitarnya;

c. PegawaiNegeriSipil(PNS)atauAparaturSipilNegara(ASN),

atauCalonPegawaiNegeriSipil(CPNS)atauCalonAparatur

SipilNegara(CASN);

d. Telahmenyampaikankesanggupantertulisuntukmelunasi

simpananpokokdansimpananwajib;

e. Telah menyetujuiisiAnggaran Dasar,Anggaran Rumah
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TanggadanPeraturan-peraturanPerkoperasianyangberlaku.

KeanggotaanKoperasiinimulaiberlakudanhanyadapat

dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota dan

menyelesaikanSimpananPokok,sertaakanberakhirapabilatelah

diterbitkannya suratpemberhentian oleh pengurus,dan dicatat

dalam BukuDaftarAnggota.

E.KegiatanUmum Koperasi

a) KegiatanSimpanPinjam

Dalam BidangIterdapatusahasimpanpinjam.Setiapcalon

anggota dan atau anggota Koperasi Pegawai Balitbang

Kemendikbud wajib membayarsimpanan pokoksebesarRp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saatmendaftar

sebagaianggota KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud.

Selain membayar simpanan pokok,setaiap anggota juga

melakukanpembayaransimpananwajibsebesarRp200.000,00

(duaratusriburupiah)yangdibayarsetiapbulannyasesuai

dengankeputusanRapatAnggotaTahunanatauRapatAnggota

lainnya.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota maka

KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbudmelakukankegiatan

simpan pinjam menggunakan modalyang dimilikikoperasi.
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Kegiatankoperasiinisecaralangsungmaupuntidaklangsung

akan mempengaruhikelancaran koperasi.Dengan aktivitas

koperasiyang lancar diharapkan akan dapat mendorong

tercapainya tujuan koperasiyang efektifdan efisien dalam

usaha meningkatkan hasiloptimal.Dengan demikian,akan

terjalin hubungan timbalbalik yang saling menguntungkan

antaraanggotadankoperasi.

b)KegiatanUsahaPertokoan

Bidangusahakoperasipadadasarnyamencerminkanragam

jasa yang ditawarkan oleh koperasikepada anggotanya.

KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud terdapatbidang

UsahaPertokoan.Berdasarkanbidangusahatersebut,maka

koperasidapattergolong koperasikonsumsi,yaitu koperasi

yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang

konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis

konsumsiyangdilayaniolehsuatukoperasikonsumsisangat

tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat

koperasitersebutdidirikan.2

KoperasikonsumsipadaBidangIIyaituUsahaPertokoan.

Dalam menjalankan usahanya,Koperasimelakukan aktivitas

transaksiuntukkebutuhansehari-hari,misalnyamenjualsnack,

2RevrisondBaswir,KoperasiIndonesia,(Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,1997)p.98
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minuman,obat-obatan,dan kebutuhan lainnya untuk para

pegawaidisekitarlingkunganKemendikbudkhususnyauntuk

memenuhikebutuhan anggota.Dalam menjalankan aktivitas

usahanya,Koperasi Pegawai Kemendikbud juga bermitra

denganpihakeksternalsepertimelakukankonsinyasi.

c) KegiatanUsahaJasadanUsahalainnya

BidangIIIterdapatusahajasamenyediakanjasafotokopi,

jilid,scan,pembuatan stempel,isiulang pulsa.Usaha jasa

fotokopiini,koperasitidakbermitradenganpihakmanapun.

UsahajasaFotokopidilakukandenganmenggunakanmodal

yangberasaldariparaanggotaKoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud. Namun,pada usaha jasa travel,Koperasi

bermitradenganpihakeksternal.Dr.K.MarkWeaverdalam

Hendrojogi(2015)mengatakanbahwa,parapenelitibisnistelah

mengidentifikasiadanya 4 buah perilaku para mitra usaha

sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan

hubungan kemitraan tersebut,yaitu:perilaku yang bertujuan

inginuntungsendiri(opportunisti);perilakupercayapadamitra

usaha(trust);perilakubertimbalbalik(reprocity);berperilaku

mampu menahan diriatau sabar (forbearance)3.Dengan

demikian,faktorKoperasiBalitbang Kemendikbud bermitra

denganpihaktraveluntukkeberhasilankoperasimenggunaan

3Hendrojogi,KoperasiAsas-asasTeoridanPraktik,(Jakarta:RajawaliPers,2015)p.105
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perilakupercayapadamitrausahadanperilakubertimbalbalik.

Sehingga, Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud

mendapatkanpembagianhasilkeuntunganusahajasatravel

sebesar30persenuntukKoperasi.

F.SisaHasilUsaha

Dalam Koperasikeuntunganbiasanyadisebutdenganistilah

SisaHasilUsaha(SHU).Padapasal34ayat(1)UU No.12/67

menyatakanbahwaSisaHasilUsahaadalahpendapatanKoperasi

yangdiperolehdidalam satutahunbukusetelahdikurangidengan

penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya daritahun buku yang

bersangkutan. Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar

Koperasi,yang menyatakan juga bahwa pembagian Sisa Hasil

Usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. Maka

pembagianSHU dibedakanantarayangberasaldariusahayang

diselenggaranuntukanggotadanyangberasaldariusahayang

diselenggarakanuntukbukananggota.Selainitu,menurutArifin

SitiodanH.Tamba(2001)menjelaskanbahwaSisaHasilUsaha

sebagaiselisihdariseluruhpemasukanataupenerimaantotal(total

revenue[TR)denganbiaya-biayaataubiayatotal(totalcost[TC])4.

Dengandemikian,SisaHasilUsahamerupakanselisihantaratotal

4ArifinSitio&H.Tamba,Koperasi:TeoridanPraktik,(Jakarta:Erlangga,2001),p.87
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penerimaandantotalbiayayangdilaksanakanolehkoperasidalam

satutahunbuku.Sehinggasemakintinggipendapatankoperasi

dengankontribusianggota,makasemakintinggipulaSHU yang

akandidapatkanolehanggotatersebut.

KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud juga memiliki

SHUyangdiperolehdarikeuntunganyangdiberikanseluruhbidang

usaha yang ada dengan kontribusipara anggotanya.Meskipun

masihtergolongsebagaikoperasiyangmasihberkembangnamun

Koperasiiniselalu mengalamipeningkatan SHU dalam setiap

tahunnya.BerikutadalahdataSHU KoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud dalam lima tahun terakhir: :

GambarII.2.

SHUKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud

Sumber:KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud(datadiolah)



24

KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbudpadatahunbuku

2016berhasilmemperolehpendapatansebesarRp611.023.507.

Pendapatantersebutdiperolehdaribeberapabidang,yaitupada

Bidang Simpan Pinjam sebesarRp 379.333.207;Bidang Usaha

Pertokoan sebesarRp 157.092.400;dan Bidang Usaha Jasa

sebesarRp74.597.900.Dengandemikian,pembagianSisaHasil

UsahauntukanggotaKoperasiPegawaiKemendikbudsebesarRp

363.434.329 (TabelII.1).Sedangkan totalpembagian SisaHasl

Usaha (SHU) KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud pada

tahun buku 2017 adalah sebesarRp 649.465.941 (TabelII.2).

Dengan demikian, Koperasi Pegawai Balitbang mengalami

peningkatan sebesar5,91% dalam pembagian SHU pada tahun

buku2016sampaitahunbuku2017.

TabelII.1,

PembagianSHUKoperasiPegawaiBlitbangKemendikbud

TahunBuku2016

No. Uraian Jumlah
I SisaHasilUsaha(SHU)    

  SHUBidangI:SimpanPinjam  
Rp
379.333.207

  SHUBidangII:UsahaPertokoan  
Rp
157.092.400

  SHUBidangIII:UsahaJasa  
Rp
74.597.900
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II RekapitulasiPembagianSHU    

  AnggotaKoperasi
Rp
363.434.329

  CadanganSimpanPinjam
Rp
94.833.302  

 
Pengurus,Pengawas,dan
Karyawan

Rp
91.553.526  

  DanaPendidikandanSosial
Rp
61.102.351  

  TOTAL
Rp
611.023.507

Rp
611.023.507

Sumber:KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud(datadiolah)

TabelII.2,

PembagianSHUKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud

TahunBuku2017

No. Uraian
Persentas

e
Jumlah
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I
SisaHasilUsaha
(SHU)

 
Rp
649.465.941,00

     

II
AnggotaMenurut
PerbandinganJasa
Pembelian

25% 
Rp
162.366.485,25

 

AnggotaMenurut
PerbandinganJasa
Simpanan

 25%
Rp
162.366.485,25

  Cadangan
 25%

Rp
162.366.485,25

 

DanaPengurus,
Pengawas,dan
Karyawan

 15%
Rp
97.419.891,15

 
DanaPendidikandan
Sosial

 10%
Rp
64.946.594,10

  TOTAL
 100%

Rp
649.465.941,00

Rp
649.465.941,00

Sumber:KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud(datadiolah)
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BABIII

PELAKSANAANPKL

A.BidangKerja

KoperasiPegawaiBalitbangKemendikbudmemiliki3sektor

bidang kerja,yaitu Bidang ISimpan Pinjam;Bidang IIUsaha

Pertokoan;danBidangIIIUsahaJasadanUsahalainnya.Selama

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai

BalitbangKemendikbud,praktikanditempatkanpadaBidangIIdan

Bidang III,yakniUsaha Pertokoan dan Usaha Jasa.Halini

dipertimbangkanolehBapakHafidzselakuKetuaKoperasiPegawai

BalitbangKemendikbudyangmenganggapbahwabidangtersebut

palingtepatuntukpraktikanmelaksanakanPKL.PadaBidangII

Usaha Pertokoan,praktikan diberikan tugas untuk membantu

karyawanmelayanikonsumenataupelanggandikasir,mendata

jumlah barang, membuat dan merapikan faktur pembelian,

melakukan penataan barang,serta melakukan stock opname.

SedangkanpadaBidangIIIUsahajasadanusahalainnya,praktikan

hanyamelayanikasirdanmenghitunglabakotorsetiapharinya.

B.PelaksanaanKerja

Dalam melaksanakanPraktikKerjaLapangandiKoperasi

PegawaiBalitbangKemendikbud,praktikanmelakukanbeberapa
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pekerjaan.
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Berikutiniadalahpekerjaanyangdilakukanolehpraktikanpada

Bidang II Usaha Pertokoan di Koperasi Pegawai Balitbang

Kemendikbud:

1.Melayanikonsumen

Dalam suatu usaha pertokoan dan usaha jasa,

tentunya akan terjaditransaksiantara penjualdengan

pembeli.Dimanakonsumenataupelangganadalahrajayang

harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya. Seperti

memberikanpelayananyangbaik,cepat,danramah.Oleh

karenaitu,salahsatutugaspraktikanmelayanikonsumen

ataupelanggandikasirdengancaramemberikanpelayanan

tersebut.Selainitu,praktikanjugamemberikanpenjelasan

kepada konsumen dan anggota koperasi,apabila mereka

mengajukanpertanyaantentangprodukyangdijual.

KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud dalam

melayanikonsumennyajugadiikutidenganperkembangan

alatteknologisaatini.Pelayanankasiryangsudahtidaklagi

secaramanual,kinimesinkasiruntukmelayanikonsumen

sudahmenggunakankomputerkhususkasirdengandiikuti

scanbarcodeyangmemudahkanpraktikanjugamelayani

konsumen.DiBidang IIyaitu UsahaPertokoan,praktikan

mempelajaricaramenggunakanmesinkasir.Carakerjanya

yaitumengetahuihargabarangyangingindibelikonsumen,



27

danjikakonsumenmembelibarangtersebut,makasecara

otomatisbarangtersebutakanberkurangdarijumlahyang

sudahdiinputsebelumnya.Halini,memudahkanpraktikan

jugauntukmengetahuijumlahpenjualandanjumlahfisik

barangyangsebenarnya.

2.MendataJumlahBarang

BidangUsahaPertokoanKoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud merupakan koperasiyang menjualbarang-

barang yang cukup bervariasi,haliniditujukan untuk

mendapatkan laba bagikoperasidan untuk memenuhi

kebutuhananggotakoperasi.Menghitungsetiappembelian

barang yang masuk darisuplier,atau pembelian barang

secaralangsung,praktikanmelakukanpenghitunganulang

jumlah barang tersebut. Hal ini, untuk mengetahui

kesesuaianantarajumlahfisikdenganjumlahpembelian.

Selanjutnya praktikan menginputjumlah barang tersebut

menggunakanmesinkasir.

3.Membuatdanmerapikanfakturpembelian

Praktikan juga mempelajaricara membuatfaktur

pembelian. Fungsi dari faktur pembelian adalah

menyesuaikanantaranotadarisuplierdenganjumlahbarang

yangtelahdiinputpadamesinkasirtersebut.Seluruhfaktur

pembeliandisimpandalam satufile,sesuaiurutantanggal
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pembelian. Hal ini,memudahkan untuk mencari data

pembelian,jika terjadikekeliruan saatpembelian barang

dengansuplier,ataupunterjadiselisihbarangyangcukup

jauhperbedaannyasaatstokopname.

4.MelakukanPenataanBarang

Praktikanmelakukanprosespenyusunanbarang di

koperasi.Prosespenyusunanbarangdilakukandirakyang

telahdisediakan.Dalam penyusunanbarang,tokokoperasi

terlihatpenuholehbarangjualan.Halini,agarkonsumen

dapattertarikuntukmembelibaranglainnya,dankonsumen

jugaakandatangkembaliketokokoperasikarenakonsumen

melihatbahwatokotersebutmenjualbarangyanglengkap.

Namun, beberapa kendala yang terjadi adalah tidak

tercantumnyahargadarisetiapbarangyangada.Praktikan

jugamenemukandisplaybarangmasihberantakandanrak-

rak tempat mendisplay barang yang kotor. Sehingga,

praktikan jugamembersihkan rak-rakdan menataproduk

denganrapihsesuaidenganrakyangtersedia.

5.MelakukanStockOpname

Setiap akhir bulan pada toko KoperasiPegawai

Balitbang Kemendikbud melakukanstockopname,artinya

koperasi melakukan penghitungan secara fisik atas

persediaanbarangdigudangyangakandijual. Praktikan
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melakukan stock opname pada akhirbulan tanggal31

Januari2018.Dalam pelaksanaannya,praktikanmelakukan

penghitungan jumlah barang fisik dengan jumlah barang

yangtelahdiinputpadamesinkasir.Jikaterjadiselisih,maka

ditulis perbedaannya.Kegiatan stockopname juga untuk

mengetahuisecara pastidan akuratmengenaicatatan

pembukuanyangmerupakanfungsidarisalahsatusistem

pengendalianinternal.

Selanjutnya praktikan melaksanakan PKL pada Bidang III

UsahaJasadiKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbud,yaitu:

1.MenjadiKasir

PadaBidangIIIyaituUsahaJasaFotokopidanTravel.

Sistem kasirmasihmenggunakanalattekonologisederhana,

yaitumenggunakankalkulator.Halinidikarenakankalkulator

dianggapkoperasisudahcukupuntukmemenuhiaktivitas

perdagangan koperasi.Dalam halbertransaksi,praktikan

ditugaskan untukmenghitung jumlah fotokopiyang telah

dikerjakannya secara manual,yaitu menulis dilembaran

kertas.Selanjutnya praktikan membuatnota dan menulis

pemasukansetelahterjaditransaksifotokopi.Selainusaha

jasa fotokopi,praktikan juga mempelajaricara melayani

konsumenusahajasapulsaelektrik.

2.MenghitungLabaKotor
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Dalam menghitung pemasukan yang diperoleh

koperasi,terlebih dahulu dihitung laba kotornya.Pada

umumnya koperasimenghitung laba kotorsetiap bulan.

NamunpadabidangusahajasaKoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbudmemilihsetiapharinyauntukmenghitunglaba

kotor.Praktikandiberikantugasuntukmenghitunglabakotor.

Cara menghitungnya masih sederhana yaitu dengan

menjumlahkansetiaptransaksiyangterjadi.Namun,pada

usaha jasa travel,praktikan tidak mempelajarisecara

mendalam sistem kerjanya.Karenausahajasatravelhanya

konsinyasi,jadipihakkoperasihanyamenerimapembagian

hasilnya saja,dan tidak mengetahui secara langsung

bagaimanasistem kerjanya.

C.KendalaYangDihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan PKL diKoperasiPegawai

Balitbang Kemendikbud,ada beberapa kendala yang dirasakan

praktikan. Namun praktikan mencoba untuk selalu mampu

mengatasi kendala tersebut dan menyelesaikan tugas yang

diberikankepadapraktikan.Adapunkendalayangdihadapioleh

praktikanadalahsebagaiberikut:

1.Belum MemahamiCaraMengoperasikanMesinKasir

Dieramodernsaatini,mesinkasirtidaklagihanya

menggunakanpenghitungansecaramanual.Namunmesin

kasirtelah menggunakan komputerkhusus kasir.Salah
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satunya pada KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud

yangmemilihuntukmenggunakanmesinkasirpadaUsaha

Pertokoannya.Dalam halinipraktikanyangbelum terbiasa

menggunakan mesin kasir canggih tersebut merasa

kesulitan,terutamamelayanikonsumenpadasaatramai.

Sehinggaterkadangpraktikanmengalamikepanikan.Selain

itu,mesinkasirjugatidakdapatmendeteksibarcodepada

semua jenis barang,sehingga praktikan harus mengetik

ulangnamabarangtersebut.

Adapundalam pelaksanaankegiatanPKLternyatapraktikan

menemukan beberapa kendala selama kegiatan operasional

koperasinya,yakni:

1. BidangUsahaPertokoanKurangTerkeloladenganBaik

Praktikanseringmenemukanbeberapakendalayang

mengindikasikan kurang terkelolanya Bidang Usaha

Pertokoansepertitidakterdapatnyapricetagpadasemua

jenisproduk.Halinimenyebabkankonsumenselalubertanya

harga barang tersebut.Kurang telitidengan kebersihan

barang, sehingga sering kali praktikan menemukan

kerusakanbarangyangtidakdapatdireturdanmenimbulkan

kerugianbagikoperasi.Selainitu,konsumenjugamerasa

dirugikankarenamembelibarangyangrusak.

2. Belum MelaksanakanManajemenPersediaandenganBaik
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Dalam prosespenataanbarang.Praktikanseringkali

menemukan barang-barang disusun dengan kurang rapih.

Minimnyapengetahuanmengenaiteknikpenyusunanbarang

yangbaikdanalurpengelolaanbarangmembuatkoperasi

tampak kurang tertata dengan rapih.Selain itu,karena

penyusunanbarangyangcenderungtidaktersusundengan

sistematispadarakmengakibatkanbarangterlihatkosong.

Adapun barang yang terlalu lama disimpan digudang,

sehingga menimbulkan kadaluarsa. Dan pada bagian

pengawasan barang juga tidak melakukan pengecekan

setiapminggunya,halinimenyebabkanadabeberapabarang

yang dibutuhkan konsumen sudah habis namun belum

dibelanjakanbarangtersebut.

D.CaraMengatasiKendala

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentu memiliki

kesulitannya masing-masing,dan begitu pula akan memiliki

kendalanya masing-masing.Namun kendala bukanlah menjadi

penghambatdarisetiapaktivitasyangdikerjakan.Denganadanya

kendalapraktikanmenjadiinginlebihtahudansemangatuntuk

dapatmenyelesaikanpekerjaanyangdiberikan.Selainitu,kendala

jugadapatmenjadikanpraktikansuatupengalamanyangnantinya

akanmenjadilebihbaiklagi.
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Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan,tentunya

praktikansudahmempersiapkandirimulaidarimentalhinggailmu

pengeahuan yang didapatkan dibangku perkuliahan.Didalam

perkuliahanpraktikansudahmengetahuidanbanyakmempelajari

kegiatan apa saja yang berhubungan dengan koperasi.Namun,

padapraktikdilapangannyapraktikanmempelajarisuatuilmubaru

yang belum didapatkan pada saat belajar di kelas yakni

mengoperasikanmesinkasirpadaUsahaPertokoan. Praktikan

mempelajaricara mengoperasikan mesin kasir tersebut,dan

beberapa hari praktikan mengamati bagaimana cara

mengoperasikannamunpraktikanmasihmerasakesulitan,terlebih

jikakonsumenramaimembeli.

Adanyakendalatersebut,praktikanmembangunkomunikasi

yang lebih dengan karyawan untuk mempelajari cara

mengoperasikan mesin kasir.Menurut Wilson Bangun dalam

bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia

mengatakan bahwa “Komunikasiadalah proses penyampaian

informasidaripengirim kepada penerima pesan.Komunikasi

merupakanpemindahaninformasidariseseorangkepadaorang

lain agarsuatu pekerjaan dapatdipahamisecara lebih jelas”5.

Dengandemikian,melaluikomunikasiyangintensifdapatdilakukan

prosespemindahaninformasiyanglebihbaikdaripemberikepada

5WilsonBangun,ManajemenSumberDayaManusia(Jakarta:Erlangga,2012),p.360
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penerimainformasi.Sehingga,tidakterdapatlagikesalahanatau

kendalayangsama.

Dalam pelaksanaanPKL,koperasijugamengalamibeberapa

kendala.Solusiyangdapatdilakukankoperasiuntukmengatasi

kendalatersebutyaknimeningkatkankualitaspelayananpurnajual.

Menurut Subandi (2011),yang mengatakan bahwa kegiatan

pemasaranyangdisebutsebagaipelayananpurnajualsangatbesar

pengaruhnya bagi konsumen sesuai dengan tujuan utama

pemasaran yaitu memberikan kepuasan terhadap konsumen.

Sehinggadalam kegiatanpemasarantidakbolehberhentibegitu

sajasetelahberalihketangankonsumen.Pelayananpurnajual

perlu dilakukan agar konsumen yang bersangkutan dapat

mempercayaipemenuhan kebutuhan produk.6 Dengan demikian,

koperasidalam memberikanpelayanantentunyakaryawankoperasi

harusmemberikankualitaspelayananyangbaik,yaknidenganlebih

ramah dalam melayanikonsumen,mecantumkan pricetag dari

setiapprodukyangdijual,sertamenjagakebersihandarisetiap

produkyangdijualterlebihpadaprodukmakanan.

Selain itu,dalam melaksanakan manajemen persediaan,

koperasisebaiknya selalu memeriksa barang setiap minggu.

MenurutAndartari(2009)bahwapersediaanmerupakanasetyang

pentingkarenakanberpengaruhkepadapendapatan.Metodefisik

6Subandi,EkonomiKoperasI:TeoridanPraktik(Bandung:Alfabeta,2011),p.77
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sepertistockopnameadalahmetodepengelolaansediaanpada

suatusaattertentudenganmelakukanperhitunganbarangsecara

fisikbaikdigudangmaupunditokokoperasi.7 Dengandemikian,

sebaiknya koperasimenggunakan metode fisik sepertistock

opnamerutinsetiapminggudilakukan,sepertimengecekbarang-

barangyanghabis.Haliniagartidakterjadikekuranganbarangatau

produkyangdiinginkanolehkonsumen.

7Andartari,BukuAjarAkuntansiKoperasi(Jakarta:FakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta,
2009),p.206
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BABIV

PENUTUP

A.Kesimpulan

PKLmerupakanprogram UniversitasNegeriJakartauntuk

memilikigambaranyanglebihkomperhensifmengenaiduniakerja

bagimahasiswaUniversitasNegeriJakartasekaligusmemberikan

kesempatanuntukmengaplikasikanteoridanpraktikdilapangan.

Denganmengikutiprogram PKLinidiharapkanmahasiswadapat

lebih mengenal,mengetahuidan berlatih menganalisis kondisi

lingkungan dunia tenaga kerja yang ada sebagaiupaya untuk

mempersiapkandiridalam memasukiduniakerja.

PKL merupakan salah satu persyaratan kelulusan di

Universitas Negeri Jakarta untuk memperoleh gelar sarjana

pendidikan (S.Pd). Dalam PKL praktikan menerapkan dan

membandingkanilmuyangtelahdiajarkanselamaperkuliahan.

DenganadanyaPKL,praktikandapatmengetahuibagaimana

tatakeloladiKoperasiPegawaiBalitbangKemendikbudsertatugas

-tugasdaripengurusdankaryawan.Disampingitu,praktikanjuga

dapatmengidentifikasikendalayangdihadapidalam duniakerja

sekaligus cara mengatasidarisetiap kendala yang ada guna
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mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan baik

kendaladalam diripraktikanmaupundariluardiripraktikan.
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SelamakurangdarisatubulanpraktikanmelakukanPKLdi

KoperasiPegawaiBalitbang Kemendikbud Jakarta pada Bidang

Usaha Pertokoan dan Usaha Jasa.Pada penjelasan bab-bab

sebelumnyapraktikandapatmenyimpulkansebagaiberikut:

1. Praktikandapatmempelajaritentangseluk-belukkoperasi

dalam menghadapimasalah ataupun kendala yang ada.

Praktikanjugadapatmenerapkanilmupengetahuanyang

telahdiperolehdibangkuperkuliahan.

2. Praktikanbelajarmengenaimendisplaybarangyangbaik,

memberikan pelayanan kepada konsumen atau anggota

koperasi. Praktikan juga mempelajari tentang

mengorganisasikanbarang-barangyangdatangdarisupplier

dengan melakukan pengecekan secara teliti,agartidak

terjadikesalahan.

3. Praktikan dapatmengertidan mempelajariartisebuah

tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menyelesaikan

suatupekerjaan.Praktikanjugamendapatkanpengalaman

mengenailingkungan kerja dalam halbersosialisasidan

berkoordinasi.Selainitu,sangatbanyakpengalamanyang

praktikanperolehselamaPKLdiKoperasiPegawaiBalitbang

Kemendikbud.
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B.Saran

Adapun saran yang dapatpraktikan sampaikan selama

melakukankegiatanPraktikKerjaLapanganadalahsebagaiberikut:

1. Selama melaksanakan kegiatan PKL,Fakultas Ekonomi

Universitas NegeriJakarta sebaiknya memberikan target

atausasaranapayangdiharapkanolehmahasiswadengan

melakukan PKL.Halinisangatpenting agarmahasiswa

dapat mengetahuikompetensiyang ingin dicapaioleh

mahasiswaketikamelakukanprogram PKL.

2. Program PKL bagiFakultas EkonomiUniversitas Negeri

Jakarta,Program StudiPendidikan Ekonomikhususnya

EkonomiKoperasidiharapkan tidak memberikan batasan

bagimahasiswa untuk memilih tempat PKL hanya di

koperasisaja,melainkandapatmelakukanPKLdiberbagai

tempatyangberkaitandenganekonomidankoperasi.Halini

dimaksudkan agarmahasiswa Program StudiPendidikan

EkonomiKoperasidapatmemilikipengalamanbukanhanya

dibidangkoperasisaja.

Saran bagimahasiswa/mahasiswiyang akan melakukan

PKLantaralain:

1. Praktikandiharapkanlebihmempersiapkandiribaikdarsegi
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akademikmaupunketerampilanlainsesuaidenganbidang

kegiatanyangakandijalankan.

2. Praktikan harus mencari tau terlebih dahulu tentang

pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat

memaksimalkankinerjapraktikandalam bekerjaselamaPKL.

3. Praktikan harus dapatmemanfaatkan program PKL ini

dengan semaksimal mungkin dengan mencari tahu

mengenaihal-halyang bermanfaatbagimasa depannya

sepertiinformasimengenaicarauntukmemasukiduniakerja

setelahmeraihgelarsarjana.

4. Praktikanharusmemilikikemampuankomunikasiyangbaik

agarmudahbersosialisasidenganpengurusataukaryawan

danmemahamipekerjaanyangdiberikan.
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LAMPIRAN

Lampiran1:SuratPermohonanIzinPKL
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Lampiran2:DaftarHadirPKL
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Lampiran3:DaftarPenilaianPKL
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Lampiran4:SuratBalasanPKL



47



48



49

Lampiran5:FormatSarandanPerbaikanPKL
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Lampiran6:LaporanKegiatanHarianPKL

No. Hari,Tanggal Kegiatan Pembimbing

1. Senin,8Januari

2018

 Memperkenalkandiri

kepadaseluruhpengurus

dankaryawanKoperasi

PegawaiBalitbang

Kemendikbud

 MenganalisisAnggaran

DasarAnggaranRumah

TanggaKoperasi,

memberikankritikdan

saran

 PakAndrey

2. Selasa,9Januari

2018

 Diperkenalkanpada

BidangUsahaJasa

 Melakukanpendekatan

dengankaryawandi

UsahaJasadan

mengamatiaktivitasnya

 PakAndrey

3. Rabu,10Januari

2018

 Melanjutkanpengamatan

danmelayanipelanggan

dikasir

 Menjalinkomunikasi

kepadakaryawanUsaha

Jasauntuklebih

mengenalsecarapribadi

danbagaimanadiUsaha

JasaKoperasiPegawai

 PakAndrey
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Kemendikbud

4. Kamis,11Januari

2018

 Dimintauntukmelayani

pelanggandikasir

 Menghitungbesarnya

labausahajasapulsa

elektrik

 Menghitunglabakotor

perhariusahajasa

fotokopi

 PakAndrey

5. Jumat,12Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasirdanmengerjakan

aktivitasfotokopian

 Menghitunglabakotor

perhariusahajasa

fotokopi

 PakAndrey

6. Senin,15Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasirdanmengerjakan

aktivitasfotokopian

 Menghitunglabakotor

perhariusahajasa

fotokopi

 PakAndrey

7. Selasa,16Januari

2018

 Diperkenalkankembali

dengankaryawandi

BidangUsahaPertokoan

 Mengamatiaktivitas

UsahaPertokoandan

 PakDodi
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menjalinkomunikasilebih

dekatdengankaryawan

 Mengamatidan

melakukanpenataan

barang

8. Rabu,17Januari

2018

 Mengamaticaramelayani

pelanggandikasir

 Melakukanpenataan

barang

 Mendatajumlahbarang

yangdatangdarisupplier

 PakDodi

9. Kamis,18Januari

2018

 Mengamatidansesekali

saattokosepibelajar

melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 Menyusunbarang

pesanandaripelanggan

untukkebutuhankantor

 PakDodi

10. Jumat,19Januari

2018

 Belajarmelayani

pelanggandikasir

 Membuatfaktur

pembelian

 PakDodi

11. Senin,22Januari  Belajarmelayani  PakDodi
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2018 pelanggandikasir

 Melakukanpenataan

barang

 Mendatajumlahbarang

yangdatangdarisupplier

12. Selasa,23Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 Mendatajumlahbarang

yangdatangdarisupplier

 Membuatdanmerapikan

fakturpembelian

 PakDodi

13. Rabu,24Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 PakDodi

14. Kamis,25Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasirMelakukanpenataan

barang

 Menyusunbarang

pesanandaripelanggan

untukkebutuhankantor

 PakDodi

15. Jumat,26Januari  Melayanipelanggandi

kasir

 PakDodi
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2018  Mendatajumlahbarang

yangdatangdarisupplier

16. Senin,29Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 Membuatdanmerapikan

fakturpembelian

 PakDodi

17. Selasa,30Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 Mendatajumlahbarang

yangadadigudanguntuk

mengetahuidanmencicil

jumlahbarangfisiksaat

stockopname

 PakDodi

18. Rabu,31Januari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

barang

 Melakukanstockopname

 PakDodi

19. Kamis,1Februari

2018

 Melayanipelanggandi

kasir

 Melakukanpenataan

 PakDodi
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barang

 Mengamatidan

menghitunglabarugi

akhirbulanJanuari

 Mengerjakansebagian

laporanPKLuntuk

koperasi


