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LEMBAR EKSEKUTIF 

 Meisa Farida Firdayanti (8105151273). Laporan Praktik Kerja 

Lapangan pada unit simpan pinjam dan unit jasa pekerjaan pipa dinasdi 

Koperasi Air Timur Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Maret 2018. 

 Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Air Timur Jakarta 

Jl.  Jalan Pahlawan Revolusi No. 46 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur   

yang berlangsung selama satu bulan pada tanggal 15 Januari 2018 sampai 

dengan 15 Februari 2018. 

 Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib untuk 

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa 

memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang di 

dapat selama perkuliahan berlangsung, sehingga praktikan mempunyai 

profesionalitas dalam dunia kerja. 

 Penulisan laporan ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai informasi 

dan segala permasalahan yang dihadapi oleh praktikan selama masa PKL. Selain 

itu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi & Administrasi. 

 Selama kegiatan PKL berlangsung, praktikan mendapatkan banyak 

pengalaman yang diperoleh pada unit simpan pinjam dan unit jasa pekerjaan 

pipa dinas sehingga memberikan gambaran nyata bagi praktikan tentang dunia 

kerja yang sesungguhnya, serta dapat meningkatkan keterampilan dan rasa 

tanggung jawab praktikan terhadap tugas yang diberikan. 

 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



v 
 

KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL  

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung 

permodalan dalam sektor ril, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak 

beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, 

baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun 

sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum 

menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UKM) baik dari pedagang 

kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional 

yang biasanya disebut ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan 

keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok 

tersebut. Berdasarkan pada amanat yang terkadung dalam Pasal 33 ayat 

(1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam 

penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat 

diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha 

seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka 

disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pada 

tanggal 12 Oktober 1992 tentang Perkoperasian oleh Presiden Soeharto 

bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “koperasi merupakan badan 
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usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan” dan 

kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 

Tentang Perkoperasian.  

Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang 

artinya kerja sama yang mengandung arti bias berbeda-beda tergantung 

dari cabang ilmunya.
1
  

Menurut Bung Hatta yang dikutip Revrisond Baswir yang 

dituliskan pada buku Manajemen Koperasi, koperasi adalah persekutuan 

kaum yang lemah untuk membela hidupnya. Mencapai keperluan 

hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. 

Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.
2
  

Koperasi merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian 

indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman tidak 

terkecuali model dan juga bentuk jasa yang diberikan. Agar mampu 

bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya koperasi mulai 

berimprofisasi menjadi berbagai macam namun tidak menghilangkan 

bentuk dari koperasi itu sendiri yang berbasis pada kerakyatan. Hal 

tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas SDM yang ditekankan pada 

penguasaan pengetahuan, keterampilan serta teknologi yang dibutuhkan di 

                                                           
1
 Dr. Endang Sri Rahayu, M.Pd. Manajemen Koperasi. CV. Alumgadam Mandiri: Jakarta. Hal 2. 

2
 Id. at 6. 
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dalam dunia kerja dalam upaya peningkatan mutu, efisien dan efektivitas 

proses produksi perusahaan dan daya saing ekonomi. 

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu upaya 

untuk mengaplikasikan hal tersebut. Pemerintah sudah mengupayakan 

yang terbaik dalam peningkatan mutu pendidikan guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia. 

Perguruan tinggi adalah salah satu sebagai institusi pendidikan 

yang memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan sumber 

daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang 

strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik maka lulusan 

perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul.  

Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntut 

berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk 

memiliki kompetensi yang holistic seperti mandiri, mampu berkomunikasi 

memiliki jejaring yang luas, mampu mengambil keputusan, peka terdahap 

perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu 

dibutuhkan sebuah Praktik Kerja Lapangan sebagai sarana pembelajaran 

bagi mahasiswa untuk memperoleh berbagai kompetensi holistic yang 

dibutuhkan setelah selesai pendidikan. 

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu program yang dilakukan 

oleh Universitas Negeri Jakarta dalam menciptakan lulusan sumber daya 
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manusia yang memiliki kualitas kompetensi dibidangnya masing-masing 

dan juga memiliki keahlian sebagai nilai tambah agar mampu bersaing 

dengan calon-calon tenaga kerja lainnya. Dalam masa ini seorang 

mahasiswa bukan hanya dituntut berkompeten dalam bidang kajian 

ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi seperti mandiri, 

mampu berkomunikasi, mampu beradaptasi, mampu mengambil 

keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di 

dunia luar.  

Sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi, Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 

program PKL ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran melalui 

pengalaman yang didapatkan dari dunia kerja. Praktikan sebagai penulis 

disini melakukan PKL di Koperasi Air Timur Jakarta. Selain itu, kegiatan 

PKL ini juga diharapkan agar dapat menghasilkan kerjasama antara 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan badan pemerintahan. Sehingga 

ketika etos kerja dari Praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif 

terhadap UNJ, khususnya terhadap Fakultas Ekonomi dan dikedepannya 

dapat menjalin kerjasama yang baik dan hubungan yang erat antara UNJ 

dan Koperasi Air Timur Jakarta 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 

dimaksudkan untuk: 

1. Melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu 

pada bidang perkoperasian 

2. Mempelajari bidang kerja praktikan yaitu pada unit jasa pekerjaan 

pipa dinas, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai 

kondisi dunia kerja yang akan dihadapi praktikan kelak. 

3. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

bidang perkoperasian 

4. Menumbuhkembangkan rasa disiplin dan tanggung jawab yang 

nantinya hal tersebut akan dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, yaitu: 

a. Bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu 

(S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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b. Bertujuan untuk menerapkan atau membandingkan antara ilmu 

yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan kondisi dunia 

kerja 

c. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja yang 

sesungguhnya 

d. Bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam berinteraksi, 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja 

e. Bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam mencari dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama PKL 

dilaksanakan 

f. Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang Koperasi 

Air Timur Jakarta yang akan digunakan sebagai bahan dalam 

pembuatan laporan PKL 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Program PKL yang telah terlaksana ini dapat memberikan manfaat 

bagi praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan 

Koperasi Air Timur Jakarta, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan 

a. Sebagai sarana untuk mengetahui dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga dapat memiliki daya saing tinggi ketika 

memasuki dunia kerja. 
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b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan 

ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan pada dunia kerja serta 

mencoba menemukan suatu hal yang baru yang belum pernah 

diperoleh dari pendidikan formal 

c. Sebagai sarana untuk meningkatkan sikap kedisiplinan dan 

tanggung jawab dalam bekerja 

d. Sebagai sarana untuk melatiha kemampuan berpkir praktikan 

dalam memecahkan permasalahan yang kerap muncul saat 

bekerja dalam tim. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama yang baik dengan 

koperasi sehingga dapat mengetahui spesifikasi sumber daya 

manusia yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini khususnya 

koperasi. 

b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga 

terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga. 

c. Sebagai evaluasi kemampuan mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di 

perkuliahan. 

d. Sebagai sarana untuk mengetahui korelasi antara ilmu yang 

difasilitasi fakultas kepada mahasiswa dengan kondisi dunia 

kerja. 
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3. Bagi Koperasi Air Timur Jakarta 

a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang positif antara 

koperasi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

serta dapat menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat. 

b. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari mahasiswa yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang bersifat 

membangun dan menyempurnakan sistem yang ada. 

c. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang terkait. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Air Timur Jakarta, 

dengan alasan bahwa Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi 

mewajibkan untuk melakukan PKL di Badan/ Kementerian/ BUMN. 

Berikut adalah informasi instansi tempat pelaksanaan PKL dilaksanakan: 

    Nama Perusahaan : Koperasi Air Timur Jakarta 

           Alamat   : Jalan Pahlawan Revolusi No. 46 Pondok     

        Bambu Jakarta Timur 

                   Telepon   : 021-8609400 

Bagian Tempat PKL : Unit Jasa Pekerjaan Pipa Dinas/House  

       Connection 
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E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 1 (satu) 

bulan. Terhitung dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 15 Februari 

2018. Dalam melaksanakan PKL waktu kerja yang ditentukan oleh 

Koperasi Air Timur Jakarta yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat 

pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Adapun rincian dalam tiap 

tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Observasi Tempat PKL 

Pada tahap ini praktikan mendiskusikan dengan praktikan lain 

yang menjadi pasangannya untuk mencari informasi dan 

memutuskan mengenai instansi/ perusahaan yang akan menerima 

PKL selama bulan Juli-Agustus. Pada akhirnya praktikan 

mendatangi Koperasi Air Timur Jakarta yang terletak di Jalan 

Pahlawan Revolusi No. 46 Pondok Bambu Jakarta Timur. Praktikan 

memastikan apakah Koperasi Air Timur Jakarta menerima karyawan 

PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan 

untuk menjadi karyawan PKL di Koperasi Air Timur Jakarta. 

2. Tahap Persiapan 

Setelah mendapatkan informasi dari Koperasi Air Timur Jakarta, 

praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari 

bagian akademik Fakultas Ekonomi yang untuk selanjutnya di 



10 
 

serahkan pada pihak Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) UNJ. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas 

Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mengantarkan dan atau 

memberikan surat pengantar PKL tersebut kepada Bapak Nico 

Permana selaku Penanggung Jawab Koperasi. Pada hari itu praktikan 

langsung mendapatkan persetujuan dan harus mengkonfirmasi ulang 

seminggu sebelum pelaksanaan PKL. 

3. Tahap Pelaksanaan 

  Tahap ini dilakukan seminggu sebelum PKL dilaksanakan. 

Praktikan datang kembali ke Koperasi Air Timur Jakarta untuk 

mengkonfrimasi ulang. Pelaksanaan PKL dilakukan selama satu 

buan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 15 

Februari 2018 dari hari Senin sampai Jum’at dengan jadwal kerja 

sebagai berikut: 

       Tabel 1.1 

Jadwal Kerja PKL 

Hari Jam Kerja Keterangan 

 

Senin s.d 

Jumat 

08.00 – 12.00 WIB  

12.00 – 13.00 WIB Istirahat 

13.0 – 17.00 WIB  

 

4. Tahap Pelaporan 

   Penulisan laporan PKL dilakukan oleh praktikan setelah 

pelaksanaan PKL berakhir. Selama tahap pelaksanaan, praktikan 
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meminta data-data yang dibutuhkan kepada karyawan Koperasi 

Air Timur Jakarta serta praktikan mendokumentasikan 

keseluruhan untuk bahan pelaporan PKL.   

Tabel 1.2 

Jadwal Kegiatan PKL Fakultas Ekonomi – UNJ Tahun Akademik 

2016 

No.                 Bulan 

Kegiatan 

Desember 

2017 
Januari 2018 Februari 2018 

1. Pendaftaran PKL    

2. Kontrak dengan 

Instansi untuk 

pelaksanaan PKL 
   

3. Surat permohonan 

PKL 
   

4. Pelaksanaan PKL    

  Sumber: Data diolah oleh Penulis 

 

  Selain itu, praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan 

pencarian data dengan melakukan browsing di internet.  Setelah semua 

data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, laporan PKL tersebut 

diolah dan diserahkan kepada Fakultas Ekonomi untuk diadakan 

seminar PKL pada waktu yang telah ditentukan. 

   Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendaftaran PKL, kontrak 

dengan instansi untuk pelaksanaan PKL serta pembuatan surat 

permohonan PKL dilaksanakan saat bulan Desember 2017 Sedangkan  
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Koperasi Air Timur Jakarta 

Diawali terbentuknya Paguyuban Karyawan pada tanggal 21 

Agustus 2013 dengan nama Forum Swadaya Karyawan Kemitraan yakni 

organisasi yang bertujuan untuk mempererat hubungan silahturahmi 

karyawan dengan harapan terciptanya harmoni kerja sesuai harapan 

perusahaan. Pada tanggal 27 Agustus 2003 kami melalui Rapat 

Musyawarah Paguyuban mendeklarasikan berdirinya Koperasi yang 

dikonsentrasikan untuk kebutuhan Daily Worker, namun pada Rapat 

Musyawarah selanjutnya tanggal 5 September 2003 kepentingan 

pendirian Koperasi berubah untuk kebutuhan Karyawan yang pada saat 

itu kesulitan mendapatkan fasilitas pinjaman uang di Koperasi Karya 

Tirta.
1
 

Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta (KOPKAR AETRA) 

berkedudukan di Jl. Jalan Pahlawan Revolusi No. 46 Pondok Bambu, 

Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dengan tujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umunya. Koperasi ini didirikan berdasarkan SK Menteri Koperasi Dan 

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 

                                                           
1
 Pengurus Air Timur Jakarta, Rapat Anggota Tahunan (RAT) XI, Koperasi Air Timur Jakarta tahun Buku 

(Jakarta: Koperasi Air Timur Jakarta, 2016), hlm. 1 
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0142/HB/1.82/IV/2004, tertanggal 15 April 2004. C40 Akta tersebut 

telah mengalami perubahan, perubahan terakhir dikeluarkan oleh Dinas 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI 

Jakarta No. 13/BH/PAD/XII.5/1.829.31/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. 

Gambar 2.1 

Logo Koperasi Air Timur Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Surat Ketetapan Domisili No. 602/1/824.515.2012 

tanggal 28 Agustus 2012, Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta 

(KOPKAR AETRA) berdomisili di Jalan Raya Kalimalang No. 89 RT. 

009 RW. 005, Kelurahan  Pondok Kelapa, Kecamatan Duren sawit, 

Kotamadya Jakarta Timur.  

Koperasi Karyawan Air Timur Jakarta telah mendapatkan Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah dan Perdagangan 

Koperasi No. 2075/P/13-1.824.51 tanggal 28 Agustus 2009. 
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Koperasi Karyawan Air Timur jakarta telah terdaftar pada 

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 

Kantor Wilayah DPJ Jakarta Timur Pekayanan Pajak Madya Jakarta 

Timur Dua dengan Nomor NPWP : 02.333.670.4.007.000. 

B. Visi dan Misi Koperasi 

VISI  

Menjadi koperasi mandiri yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh 

anggota khususnya dan karyawan pada umumnya.  

MISI  

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan sosial ekonomi anggota 

koperasi dan perekonomian karyawan. 

2. Mewujudkan terciptanya kesejahteraan anggota dengan cara 

membangun potensi atau kemampuan ekonomi anggota. 

3. Memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan anggota. 

4. Sebagai mitra PT AETRA AIR Jakarta dalam rangka meningkatkan 

pelayanan air minum pada pelanggan di Timur Jakarta. 

5. Meningkatkan sumber daya manusia koperasi dan menjadi soko guru 

perekonomian nasional. 
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C. Kepengurusan 

Dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi membutuhkan 

adanya struktur organisasi. Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge 

mengemukakan bahwa “struktur organisasi (organizational structure) 

menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan 

dikoordinasikan secara formal.
2
 

Susunan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2012-2017 yang 

terpilih dalam Rapat Anggota Khusus Koperasi pada tanggal 17 Oktober 

2011 dan telah terdaftar ke Dinas Koperasi, Kota Administrasi No. 

937/1.829 pada tanggal 6 Juli 2012. Berikut adalah rincian struktur 

organiasasi Koperasi Air Timur Jakarta : 

Tabel 2.1 

Susunan Pengurus 

Nama Jabatan 

Heralyadi Ketua 

Kurniawan Mandala Ananda Sekretaris 

Okki Istiawan Rosadi Bendahara 

 Sumber: Buku saku AD & ART Koperasi Primer Prajamukti I, Kantor Pusat 

Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 

 

Tabel 2.2 

Susunan Pengawas 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Buku saku AD & ART Koperasi Air Timur Jakarta Tahun 2016 

                                                           
2
 Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi. Terjemahan Diana Angelica, Ria Cahyani, 

dan Abdul Rosyid (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 214.  

Nama Jabatan 

Yanther Panjaitan 

Suwarno 
Ketua 

Judana R Sekretaris 

Suwarno Anggota 
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Kemudian, untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara 

pengurus dan pengawas dibuat pedoman sebagai berikut: 

1. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab 

kepada rapat anggota 

2. Pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap 

kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan 

ekonomi 

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan 

hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dengan 

manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung 

memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali 

dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan 

yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas 

pemahaman antara pelaksana dan pengawas. 

 

D. Kegiatan Umum Koperasi 

 

Koperasi Air Timur Jakarta mempunyai 3 unit usaha, yaitu Unit 

Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Sewa kantin dan Unit Biro Jasa. Fokus 

Koperasi Air Timur Jakarta sama di semua unit usaha, jadi tidak terfokus 

pada 1 unit saja. Adapun kegiatan umum di Koperasi Air Timur Jakarta 

terlihat pada halaman berikutnya: 

  



17 
 

 
 

1. Unit Simpan Pinjam 

 Pada unit simpan pinjam, koperasi mewajibkan dan menggiatkan 

anggota untuk menyimpan uang pada koperasi secara teratur,  

memberikan pinjaman kepada anggota untuk hal-hal yang bermanfaat 

agar Koperasi Air Timur Jakarta dipandang sebagai lembaga yang 

menjalankan suatu kegiatan usaha pelayanan kebutuhan, keuangan atau 

perkreditan, kegiatan pemasaran dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Koperasi Air Timur Jakarta dapat memberikan kredit dalam 

menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan 

dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari 

bank dengan bunga yang serendah-rendahnya. 

 Koperasi Air Timur Jakarta senantiasa memfasilitasi kebutuhan 

para anggota, kaitannya secara langsung ataupun dengan instansi lain. 

Koperasi Air Timur Jakarta dalam menjalankan program unit simpan 

pinjam khususnya program “pemberian pinjaman kepada anggota” 

menggunakan sumber dana, sebagai berikut : 

a. Dana sendiri “pinjaman Langsung Tunai” dengan nominam 

maksimal pinjaman sebesar Rp. 6.000.000. dengan catatan bila 

kemampuan dana internal Koperasi Air Timur jakarta dapat 

memnuhi kebutuhan tersebut.  

b. Dana fasilitas bank dengan nominal makksimal pinjaman 

sebesar Rp. 100.000.000.  

2. Sewa Kantin 
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 Dalam rangka memaksimalkan kegiatannya, maka Koperasi Air 

Timur Jakarta membuka kantin yang ditujukan untuk pedagang yang 

ingin membuka lapak untuk berdagang di kantin tersebut. Biaya yang 

dikenakan sebesar Rp11.000.000,00 pertahun. Namun jika dirasa berat 

maka biaya tersebut dapat dicicil oleh pedagang dengan batas tempo 

cicilan adalah selama satu tahun. 

3. Unit Biro Jasa 

 Bidang kegiatan usaha ini meliputi bidang usaha jasa pemborongan 

pekerjaan dan jasa pekerjaan pipa dinas.  Koperasi Air Timur Jakarta 

diberikan kepercayaan oleh PT. AETRA untuk menjalankan proyek 

pemborongan pekerjaan dalam mengurangi tingkat kebocoran, 

peningkatan pelayanan kepelanggan dan penertiban pelanggan dan 

penggantian meter  dan rehab pipa dinas serta pekerjaan pipa dinas atau 

yang biasa disebut Daily Labour .Dengan sasaran adalah pelayanan 

terhadap masyarakat umunya dan kepada anggota pada khususnya . 

Koperasi berharap bahwa kegiatan bidang usaha ini dapat memberikan 

kontribusi yang positif, dimana tidak hanya pelayanan untuk kebutuhan 

para anggota akan tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan hasil 

usaha.  

Tabel 2.3 

Omset Kegiatan Usaha pada Koperasi Air Timur Jakarta 

 

Jenis usaha Tahun 2015 Tahun 2016 

Simpan pinjam Rp. 5.086.652.615 Rp. 5.862.186.204 

Jasa Borongan Rp. 15.681.295.812 Rp. 3.803.389.056 



19 
 

 
 

Jasa Lainnya Rp. 936.345.729 Rp. 136.598.642 

       Sumber: Koperasi Primer Prajamukti I, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 

 

 Dengan adanya beragam kegiatan usaha pada Koperasi Air Timur 

Jakarta. Diharapkan Koperasi Air Timur Jakarta mampu memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada anggota koperasi dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Air 

Timur Jakarta, praktikan di tempatkan pada Unit Simpan Pinjam dan 

Unit Jasa Pekerjaan Pipa Dinas, dimana praktikan diberikan tugas untuk 

membantu karyawan koperasi dalam mencatat data mengenai 

utang/piutang dan pembayaran simpanan serta membantu penginputan 

data surat berita selesai pekerjaan dari PT. Spectra Odelia Shorai. 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan dilatih 

dalam hal meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan anggota 

dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan atau tugas yang 

diberikan karena praktikan berhubungan langsung dengan anggota dan 

bertanggung jawab atas simpanan, utang dan piutang anggota pada 

koperasi. 

Adapun tugas-tugas yang di lakukan praktikan pada unit simpan 

pinjam dan unit pekerjaan pipa dinas adalah sebagai berikut: 

1. Membantu karyawan koperas dalam memberikan palayanan pinjaman 

kepada anggota koperasi.  

2. Melakukan pencatatan data simpanan anggota koperasi.  

3. Melakukan pencatatan data utang/piutang anggota koperasi. 

4. Melakukan penerimaan surat berita acara connecting atau pemasangan 

air. 

5. Menginput Tanda Terima Invoice 

 

B. Pelaksanaan Kerja  

 Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di Koperasi Air Timur 

jakarta yang dimulai 15 Januari 2018 sampai dengan 15 Februari 2018, 
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praktikan dibantu oleh mentor yakni Bapak Nico Permana S untuk 

memahami latar belakang koperasi, perkenalan dengan karyawan 

koperasi dan memberitahu sistematika usaha yang ada di Koperasi Air 

Timur Jakarta. Kemudian praktikan dibantu untuk memahami 

pelaksanaan kerja di koperasi. Tahap awal sebelum memulai kegiatan 

praktik kerja lapangan, Bapak Nico Permana mengenalkan beberapa unit 

usaha yang ada di dalam Koperasi Air Timur jakarta, kemudian 

memperkenalkan seluruh karyawan koperasi, serta menempatkan posisi 

pada unit usaha mana yang cocok dijadikan tempat kegiatan praktik kerja 

lapangan berlangsung.  

Adapun tugas-tugas yang di lakukan praktikan pada unit simpan 

pinjam adalah sebagai berikut: 

1. Anggota yang ingin meminjam harus telah menjadi anggota koperasi 

minimal lamanya sudah 6 bulan menjadi anggota 

2. Anggota mendatang kantor koperasi bagian unit simpan pinjam dan 

mengambil formulir yang harus ditandatangani oleh bendahara unit 

kerja. 

3. Setelah mengisi formulir, anggota mengembalikkan ke unit simpan 

pinjam. 

4. Selanjutnya anggota diwawancarai oleh pegawai unit simpan pinjam 

dan permohonan besaran pinjaman disesuaikan dengan keadaan kas di 

unit simpan pinjam. 

5. Pegawai menuliskan besaran yang diberikan koperasi untuk anggota 

yang ingin meminjam dan diberikan bendahara Koperasi Air Timur 

Jakarta untuk disetujui. 

6. Setelah mendapatkan persetujuan berupa tanda tangan dari bendahara 

Koperasi Air Timur Jakarta untuk dii setujui maka koperasi 

memberikan uang kepada anggota sesuai kesepakatan. 
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 Adapun tugas-tugas yang di lakukan praktikan pada unit simpan 

pinjam dan unit jasa pekerjaan pipa dinas adalah sebagai berikut: 

1. Menerima surat laporan berita acara dari PT. Aetra untuk melakukan 

connection atau pemasangan dari dari daerah tertentu di wilayah 

Jakarta, khusunya Jakata Timur. 

2. Membuat surat permohonan mandor ke PT. Spectra Odelia Shorai 

untuk menindaklanjuti tindakan pemasangan air. 

3. Menerima laporan harian melalui mandor dari PT. Spectra Odelia 

Shorai. 

4. Menerima surat berita selesai pekerjaan dari PT. Spectra Odelia 

Shorai.  

5. Menerima Invoice dari PT. Spectra Odelia Shorai. 

 

Tugas praktikan pada unit jasa pekerjaan pipa dinas adalah 

menerima surat berita acara pemasangan air dari PT. Spectra Odelia 

Shorai. Setelah itu mengirimkan surat permohonan mandor kepada PT. 

Spectra Odelia Shorai untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui 

oleh PT. Spectra Odelia Shorai maka PT. Spectra Odelia Shorai 

mengirim mandor menuju tempat pemasangan air. Setelah mandor sudah 

menyelesaikan pekerjaannya praktikan menerima surat berita acara 

selesai pekerjaan dan invoice dari PT. Spectra Odelia Shorai. 

Tugas praktikan pada unit simpan pinjam adalah ketika ada 

anggota yang ingin melakukkan pinjaman, praktikan memberikan 

formulir pendaftaran. Jika anggota sudah mengisi formulir tersebut 

praktikan mengarahkan kebagian pendataan. Dibagian pendataan ini 

anggota yang ini melakukkan pinjaman diinterview. Setelah diinterview, 

baru diputuskan berapakah anggota dapat menerima pinjaman nya, 

apakah nominal yang diajukan anggota di kabulkan semua atau tidak. 

Semua itu dilihat dari kondisi gaji dan pinjaman lain anggota dan kondisi 

keuangan di unit simpan pinjam ini. Di Koperasi Air Timur Jakarta ini 

maksimal “Pinjaman Langsung Tunai” sebesar Rp6.000.000 dan melalui 



22 
 

fasiitas bank maksimal Rp. 100.000.000 dengan dikenakan bunga 

pinjaman sebesar 1,5% (flat).  

Hampir setiap hari ada anggota yang melakukkan permohoman 

untuk melakukkan pinjaman. Koperasi Air Timur Jakarta, anggota dapat 

mengajukan permohonan pinjaman dari tanggal 8 sampai tanggal 25 di 

tiap bulannya, diluar tanggal tersebut tidak dilayani. Unit Simpan Pinjam 

Koperasi Air Timur Jakarta hanya melayani pinjaman kepada anggota 

nya saja dan bagi anggota baru dapat melakukkan permohonan pinjaman 

setelah 6 bulan menjadi anggota Koperasi Air Timur Jakarta.  

1. Melakukan Pencatatan data simpanan anggota koperasi.  

 Kewajiban anggota koperasi adalah melakukkan pembayaran 

simpanan pokok pertama kali saat mendaftar menjadi anggota dan 

simpanan wajib disetiap bulannya. Di Koperasi Karyawan KMI 

simpanan pokoknya sebesar Rp 150.000 sementara untuk simpanan 

wajib sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya. Pencatatan simpanan 

wajib ke kartu anggota baru bisa dilakukkan setelah mendapatkan data 

dari bank BRI Syariah. Karena anggota tidak membayarkan simpanan 

wajibnya langsung datang ke koperasi tetapi sudah secara otomatis 

dipotong pada saat penerimaan gaji. Selain dipotong simpanan wajib 

koperasi juga memotong gaji anggotanya sebesar Rp 5.000 ditiap 

bulan nya untuk dana sosial. 

 

2. Melalukan pencatatan data utang/piutang anggota koperasi. 

 Sama halnya dengan melakukan pencatatan simpanan pencatatan data 

utang/piutang koperasi terhadap anggotanya baru bisa dilakukan jika 

pihak bank sudah mengirimkan datanya ke koperasi untuk dicatat dan 

diolah. Pada koperasi ini setiap anggotanya yang melakukan pinjaman 

akan dipotong gajinya sesuai anggusan yang telah disepakati diawal. 

Untuk pembayaran pinjaman selain dikenalan bunga pinjaman, di 

angsuran perrtama dikenakan bunga pinjaman, diangsuran pertama 

dikenakan biaya simpanan wajib dan asuransi masing- masing 1% dari 
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jumlah pinjaman. Untuk bulan kedua dan selanjutnya tidak akan 

dikenakan lagi kecuali  bunga pinjaman akan terus dikenalkan ditiap 

bulannya 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), ada beberapa 

kendala yang dirasakan praktikan dan yang dihadapi oleh koperasi 

khususnya di unit simpan pinjam, yaitu: 

1. Kendala yang di Hadapi Praktikan  

 Secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas yang diberikan tidak 

ada masalah dan semuanya sesuai apa yang diminta oleh pihak 

koperasi. Dalam pembagian tugas pun sudah cukup jelas dan 

disimulasikan/contohkan dengan cukup baik oleh pengurus Koperasi 

Air Timur Jakarta sehingga mempermudah kerja dari praktikan. 

Namun ada sedikit kendala diawal praktek kerja lapangan ini. 

Praktikan agak sulit dan kaku dalam melakukkan pencatatan kartu 

simpanan dan utang/piutang secara manual karena praktikan terbiasa 

dengan memasukkan data ke komputer.  

2. Kendala yang di hadapi Koperasi Air Timur Jakarta  

 Selama praktikan melaksanakan praktek kerja lapangan disana melihat 

Koperasi Air Timur Jakarta ini sudah sangat baik dalam memberikan 

pelayanan kepada anggota koperasinya di unit simpan  pinjam ini.  

Namun koperasi ada sedikit kendala dalam hal penagihan pokok 

pinjaman kepada anggota yang gajinya lolos dari potongan otomatis 

bank. Di koperasi ini anggota yang melakukkan pinjaman setiap 

bulannya gajinya akan dipotong dengan simpanan wajib, pokok 

pinjaman dll di bank BRI Syariah disetiap tanggal 1. Bank kadang 

melakukkan pemotongan gaji anggota koperasi yang melakukkan 

pinjaman itu setiap tanggal 1 jam 17.00 WIB. Terkadang anggota 

sebelum jam 17.00 WIB sudah mengambil gaji mereka sehingga 

terhindar dari potongan simpanan wajib dan pokok pinjaman. 
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Hal ini lah yang menjadi kendala koperasi, karena koperasi harus 

menambah perkejaan nya dengan membuat penagihan kepada 

anggotanya yang belum membayarkan kewajiban mereka di setiap bulan. 

Sehingga ini pun mengahambat kegiatan koperasi lainnya, salah satunya 

adalah menghambat penentuan jumlah pinjaman anggota lain yang ingin 

meminjam karena koperasi belum bisa memastikan dana yang ada di 

koperasi untuk disalurkan kembali. Sehingga perputaran uang di koperasi 

terhambat. 

 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

1. Cara praktikan Mengatasi Kendala 

 Kendala yang dihadapi diawal praktek kerja lapangan oleh praktikan 

dalam penyesuaian atau adaptasi dengan melakukkan pencatatan 

secara manual tidak menggunakan laptop atau komputer berhasil 

daiatasi dengan baik. Praktikan memang awalnya kaku dan sulit 

melaksanakan pekerjaan. Mempengaruhi kecepatan praktikan dalam 

mengerjakan pekerjaan nya sehingga pekerjaannya banyak yang 

tertumpuk. 2-3 hari beradaptasi, praktikan sudah mulai lancar dan 

sedikit demi sedikit sudah mulai meningkatkan kecepatan nya dalam 

melakukkan pekerjaannya. Kendala tersebut diatasi praktikan dengan 

cara memahami alur pencatatan sehingga menemukan titik kunci yang 

membuat pencatatan dapat cepat diselesaikan namun tetap benar dan 

sesuai data yang ada. 

2. Cara Koperasi Air Timur Jakarta Mengatasi Kendala 

 Kendala yang dihadapi koperasi ini khususnya di unit simpan pinjam 

memang dapat dikatakan sangat berpengaruh di perputaran uang 

koperasi Koperasi Air Timur Jakarta di unit simpan pinjam ini. Dalam 

mengahadapi anggota koperasi yang sudah mengambil gajinya 

sebelum dipotong, langkah awal yang dilakukkan Koperasi Air Timur 

Jakarta adalah memberikan surat berupa daftar tagihan kepada 
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bendahara unit anggota itu berkerja. Jika langkah awal ini tak kunjung 

mendatangkan anggota untuk membayarkan kewajibanya koperasi 

selanjutnya mendatangi langsung anggota tersebut. Menurut Bapak 

Nico Permana cara kedua jarang dilakukkan karena cara pertama 

sudah membuat anggota langsung ke koperasi untuk melaksanakan 

kewajiban mereka. Selanjutnya Koperasi Air Timur Jakarta akan 

berkoordinasi kembali ke pihak bank BRI Syariah untuk memperbaiki 

sistem dalam hal pemotongan gaji anggota koperasi agar tidak ada lagi 

anggota koperasi ketika mengambil gaji nya belum di potong oleh 

bank. Dan koperasi sedang mengusahakan pemotongan gaji untuk 

pembayaran simpanan dan pokok pinjaman serta lain-lainnya di 

tanggal 30 ataupun 31 disetiap bulannya agar menghindari kejadian – 

kejadian yang membuat perputaran uang koperasi menjadi lambat. 

 

E. Analisis SWOT Koperasi Air Timur Jakarta 

1. Strenght Koperasi Air Timur Jakarta : 

a. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-

mata mencari keuntungan. 

b. Membantu membuka lapangan pekerjaan. 

c. Bersifat terbuka dan sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau 

masuk menjadi anggota dengan sukarela. 

d. Prnsip pengelolaan bertujuan menumpuk laba untuk kepentingan 

anggota. 

e. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan Koperasi Air Timur 

Jakarta dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha 

masing-masing anggota. 

2. Weakness Koperasi Air Timur Jakarta : 

a. Keterbatasan dibidang permodalan.  

b. Pengurus kadang-kadang tidak jujur. 

c. Rendahnya kesadaran berkoperasi para anggota. 
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d. Kemmpuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. 

3. Opportunity Koperasi Air Timur Jakarta : 

a. Diharapkan mampu bersaing dengan lembaga lain yang saat ini 

sudah lebih maju. 

b. Melakukan pengembangan usaha pada SDM untuk mencapai 

target. 

4. Threat Koperasi Air Timur Jakarta : 

a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi. 

b. Kendala dalam akses permodalan. 

c. Kapasitas SDM yang relatif rendah disebabkan faktor budaya yang 

membatasi ruang geraknya dalam berorganisasi.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Praktik Kerja Lapangan merupakan program Universitas Negeri 

Jakarta untuk memiliki gambaran yang lebih komperhensif mengenai 

dunia kerja bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sekaligus 

memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik di 

lapangan. Dengan mengikuti program Praktik Kerja Lapangan ini 

diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih 

menganalisis kondisi lingkungan dunia tenaga kerja yang ada sebagai 

upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu persyaratan 

kelulusan di Universitas Negeri Jakarta untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan (S. Pd). Dalam Praktik Kerja Lapangan praktikan 

menerapkan dan membandingkan ilmu yang telah diajarkan selama 

perkuliahan. 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 

praktikan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan atau 20 hari kerja, 

pada Koperasi Air Timur Jakarta. Saat melaksanakan kegiatan PKL 

praktikan  ditempatkan pada bagian unit simpan pinjam dan unit jasa 

pekerjaan pipa dinas. 
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 Praktikan saat melakukan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan 

pada unit simpan pinjam dan unit jasa pekerjaan pipa dinas serta 

membantu karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Adapun tugas-

tugas yang dilakukan praktikan secara rinci pada unit toko adalah sebagai 

berikut: 

1. Membantu karyawan koperasi dalam memberikan pelayanan 

 pinjaman kepada anggota koperasi. 

2. Melakukan pencatattan data simpanan anggota koperasi. 

3. Melakukan pencatattan data utang/piutang anggota koperasi. 

4. Melakukan penerimaan surat berita acara connecting atau 

 pemasangan air. 

5. Menginput Tanda Terima Invoice. 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat 

mengetahui bagaimana tata kelola Koperasi Air Timur Jakarta serta 

tugas-tugas dari pengurus dan karyawan. Di samping itu, praktikan juga 

dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam dunia kerja 

sekaligus bagaimana cara mengatasi seriap kendala yang ada guna 

mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan baik kendala 

dalam diri praktikan maupun dari luar diri praktikan. 
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B. Saran 

 Setelah praktikan telah memberikan kesimpulan atas ppelaksanaan 

PKL pada Koperasi Air Timur Jakarta, maka selanjutnya praktikan akan 

memberikan saran terkait dengan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh 

praktikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan 

PKL, dan bagi Koperasi Air Timur Jakarta.  

 

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan pihak Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat menjalin silahturahmi 

dengan Koperasi yang ada di Jakarta, khususnya Koperasi Air 

Timur Jakarta, agar kedepannya dapat menerima mahasiswa yang 

ingin melaksanakan kegiatan PKL. 

b. Diharapkan adanya pelatihan kepada mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL melalui suatu kegiatan terkait dengan 

pelaksanaan PKL. Melalui pelatihan tersebut mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL bisa lebih siap untuk terjun dalam pelaksanaan 

kegiatan PKL tersebut.  

c. Diharapkan adanya kontrol dari pihak Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta kepada mahasiswa yang sedang 

malakukan PKL, sehingga dapat memunculkan semangat dan rasa 

percaya diri pada mahasiswa. 
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2. Bagi Maahasiswa yang akan Melaksanakan PKL  

a. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dari segi keterampilan, 

emahaman serta ilmu pengetahuan agar dapat melaksanakan tugas 

yang diberikan saat PKL dengan baik dan benar. 

b. Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

dapat bersosialisasi dengan baik agar tidak terkejut dengan situasi 

lingkungan yang baru dan mampu menerima apa yang terjadi 

sesungguhnya terjadi di dunia kerja.  

c. Mahasiswa harus memiliki sikap profesional yang diimbangi 

dengan sikap disiplin, tanggung jawab dan berkomitmen tinggi 

pada perusahaan saat melaksanakan PKL. 

d. Mahsiswa sebaiknya melakukan survei terlebih  dahulu ke tempat 

PKL sebelum membuat surat permohonan PKL untuk memastikan 

perusahaan tersebut dapat menerima mahasiswa untuk PKL atau 

tidak dan sesuai dengan bidang studi mahasiswa.  

e. Mahasiswa sebaiknya mencari tempat pelaksanaan PKL yang 

terdekat lokasinya dari rumah supaya memudahkan mahasiswa 

dalam proses pelaksanaan kegiatan PKL. 

 

3. Bagi Koperasi Air Timur Jakarta  

a. Koperasi sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana pada 

koperasi, sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan lebih efektif dan 

efisien. 
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b. Penambahan karyawan khususnya di unit simpan pinjam karena 

disanalah banyak anggota yang melakukkan transaksi dan 

perputaran uang koperasi banyak terjadi disana. Sehingga butuh 

tambahan tenaga kerja baru. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3. Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5. Laporan Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan  

 

No. Hari/Tangal Aktivitas 

1. Senin, 15 

Januari 2018 

Pengenalan Terhadap Kegiatan-Kegiatan 

Yang Terdapat Pada Koperasi Air Timur 

Jakarta Pada Bidang Jasa Pekerjaan Pipa 

Dinas/House Connection 

 

2, Selasa, 16 

Januari 2018 

Melakukkan pencatattan buku piutang 

anggota koperasi 

3. Rabu, 17 

Januari 2018 

Menyerahkan data piutang anggota koperasi 

kepada pihak bank 

4. Kamis, 18 

Januari 2018 

Membantu bagian administrasi dalam 

pendataan anggota koperasi  

5. Jumat, 19 

Januari 2018 

Merekap pekerjaan House Connection Base 

6. Senin, 22 

Januari 2018 

Menyusun Laporan Kegiatan Harian PT. 

Spectra Odelia Shorai 

7. Selasa, 23 

Januari 2018 

Menginput Tanda Terima Invoice 

8. Rabu, 24 

Januari 2018 

Menyusun Laporan Alat-Alat Kelistrikan 

9. Kamis, 25 

Januari 2018 

Menyusun Izin Kerja Berbahaya  

Menyusun Izin Kerja Dengan Mengeluarkan 

Api/Panas 

 

10. Jumat, 26 

Januari 2018 

Merekap Berita Acara Selesai Pekerjaan 

11. Senin, 29 

Januari 2018 

Menyusun Laporan Kegiatan Harian  PT. 

Spectra Odelia Shorai 

12. Selasa, 30 

Januari 2018 

Membantu bagian administrasi dalam 

pendataan anggota koperasi  
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13. Rabu, 31 

Januari 2018 

Melayani dan mencatat anggota yang ingin 

meminjam 

14. Kamis, 1 

Februari 2018 

Menginput Tanda Terima Invoice 

15. Jumat, 2 

Februari 2018 

Menyusun Laporan Health & Safety 

Induction/ Tool Box Meting 

16. Senin, 5 

Februari 2018 

Menginput Safety Plan PT. Spectra Odelia 

Shorai 

17. Selasa, 6 

Februari 2018  

Menyerahkan data tagihan/potongan anggota 

untuk bulan Januari ke bendahara tiap unit 

kerja  

18. Rabu, 7 februari 

2018 

Merekap Pekerjaan House Connection Base 

19. Kamis, 8 

Februari 2018 

Menginput Tanda Terima Invoice 

20. Jumat, 9 

Februari 2018 

Menyusun dan Merekap Invoice Tahun 2017 

dan 2018 

21. Senin, 12 

Februari 2018 

Menyusun Laporan Kegiatan Harian PT. 

Spectra Odelia Shorai 

22. Selasa, 13 

Februari 2018 

Menginput Kebijakan Dan Penilaian Resiko 

(JSEA) 

 

23. Rabu, 14 

Februari 2018 

Menyerahkan data tagihan/potongan anggota 

untuk bulan Januari ke bendahara tiap unit 

kerja 

24. Kamis, 15 

Februari 2018 

Menginput Tanda Terima Invoice 
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Lampiran 6. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7. Dokumentasi 

 

 

 


