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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana dalam mengembangkan
dan mengimplementasikan potensi diri serta keahlian di berbagai bidang, baik
yang bersifat softskill maupun hardskill yang diperoleh selama perkuliahan untuk
diterapkan di perusahaan atau instansi selama kurun waktu 2 bulan. Pada laporan
PKL ini penulis menyajikan dan menjelaskan proses bisnis yang terjadi, kendalakendala yang di hadapi dan solusi terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan
PKL di BPRS MITRA AGRO USAHAyang dilaksanakanpadatanggal 16 April
2018 danberakhirpada 09 Juni 2018.
Penempatan posisi pada pelaksanaan PKL di BPRS MITRA AGRO
USAHA terbagi di beberapa bagian yang berbeda. Seperti pada bagian customer
service bagian operasional dan staff inancing support. Pada bagian customer
service kegiatan rutin yang dilakukan adalah memberikan pelayanan dan
menerima setiap tamu datang, mengisi slip setoran. Sedangkan pada bagian
operasional yang dilakukan adalah menganalisis memo akad pembiayaan yaitu
sebelum melakukan akad di lakukannya analisis data nasabah seperti penghasilan
setiap bulannya atau usaha yang sedang di jalankan dan membuat rekening buku
tabungan baru dalam aplikasi CSBO. Sedangkan pada bagian staff financing
support yang di lakukan adalah cara menginputkan data nasabah yang melakukan
peminjaman kepada PT BPRS MITRA AGRO USAHA.
Dengan adanya praktik kerja lapangan ini mahasiswa cukup banyak
mendapatkan informasi dengan pengalaman khususnya dibidang operasional dan
financing support sehingga menambah motivasi bagi mahasiswa dalam
memperdalam pengalaman kerja pada perusahaan.
Kata kunci: PKL, customer service, operasional, staff financing suppor

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang berorientasi

pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan
tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan
diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Selain itu Praktek Kerja Lapangan mampu mengembangkan kemampuan
mahasiswa sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia
sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kwalitas mahasiswa dalam
menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk syarat wajib
mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata1 (S1), untuk proses
pembentukan kemampuan yang kompeten sebagai tenaga profesional, untuk
membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang studi yang diteninya dan
mendapat gambaran nyata pengimplementasian ilmunya di dunia nyata.
Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah
dibangku kuliah dapat secara langsung dipraktekkan di PT BPRS Mitra Agro
Usaha yang berhubungan dengan komputer dan akutansi. Dalam hal ini dapat
diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui didalam
prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana
diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan
praktek. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan antara
teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan menjalani praktek kerja lapangan
di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang
harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melakukan Praktik Lapangan
Kerja (PKL) di PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jalan Hayam
Wuruk

No.

95

Sawah

mengimplementasikan

Lama,

secara

Tanjung

sistematis

dan

Karang
singkron

Timur.
antara

Untuk
program

pembelajaran yang telah di pelajari di masa perkuliahan dengan program yang ada
di dunia kerja, untuk menambah keahlian yang tidak di dapat di masa perkuliahan,
untuk menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
1.2

Maksud dan Tujuan PKL
1.2.1 Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah
a. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat selama
masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
b. Mengetahui tentang dunia kerja yang sesungguhnya
c. Menambah wawasan mengenai ruang lingkup dunia kerja yang
sebenarnya
1.2.2

Tujuan pelaksaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

a. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang sudah didapat selama
masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
b. Untuk melatih mental sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang
sesungguhnya.
c. Untuk melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan
dalam beradaptasi kedunia kerja secara langsung
1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
1.3.1. Bagi Mahasiswa
a. Meningkatkan kemampuan untuk melatih diri dan menambah
pengalaman

untuk

beradaptasi

ke

dalam

dunia

kerja

yang

sesungguhnya.
b. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap mahasiswa
sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha
yang sesugguhnya

c. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional yang diperlukan
mahasiswa untuk memasuki dunia kerja
1.3.2. Bagi Akademik
Sebagai sarana media untuk menjalin hubungan kerja dengan
instansi yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan.
1.3.3. Bagi Perusahaan Atau Instansi
a. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa
b. Sebagai sarana pengembangan kepribadian untuk mahasiswa
1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT BPRS Mitra Agro Usaha

yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama,Tanjung Karang Timur,
Kota Bandar Lampung.

(Maps, 2018)
Gambar 1.1 Peta Lokasi PT BPRS Mitra Agro Usaha
1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester
genap tahun2017/2018 ± 2 Bulan yang di mulai pada tanggal 16 April 2018
sampai 9Juni 2018.
a. Setiap hari Senin s.d Jum’at, dilakukan breefing pagi pada pukul 07.30
s.d 08.00 WIB. Dalam breefing pagi terdapat kegiatan pembacaan ayat
suci al-Qur’an, pembacaan sari tilawah, pembacaan doa, pembacaan
asmaul husna, dan pengarahan dari Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro
Usaha.
b. Setiap hari kamis pada bagian marketing selalu ada kegiatan grebek pasar
yang dlakukan pukul 09.00 s.d 11.00 WIB .
BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Perusahaan
PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT BPRS MAU)
adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas
yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syariah Islam.
Berdiri pada tanggal 5 April 2010, yang awalnya beroperasional dengan sistem
Konvensional.Setelah

mendapat

keputusan

Bank

Indonesia

nomor

15/81/KEP.GBI/DPG 2013 tanggal 23 Juli dan keputusan Menteri Hukum serta
Hak Asasi Manusia nomor AHA.11575.AH.01.02. Tahun 2013 tentang
persetujuan perubahan anggaran, BPRS MAU mulai beroperasional

dengan

prinsip Syariah pada tanggal 02 September 2013. Keberadaan BPRS MAU
memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan
prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada
masyarakat, mengingat pembicaraan masyarakat terhadap perbankan syariah
cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim,
sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan
yang berbasis syariah, terutama BPRS.
Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem
syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip

keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga
dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum
ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang
melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiyaan.

2.2. Logo Perusahaan

(bankmausyariah.co.id, 2010)
Gambar 2.1 Logo Perusahaan
2.3. Visi dan Misi PT BPRS MAU
2.3.1 Visi
Menjadi

BPRS

Terkemuka

dengan

layanan

finansial

sesuai

kebutuhan nasabah
2.3.2 Misi
Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta
pelayanan yang memuaskan
2.4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang
sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS
Dewan Komisaris
1. Ardhi Hiyang Sawak
(Kom. Utama)
2. M. Yusmaridh Etra
(Kom. Anggota)

DPS
1. KH Mawardi AS
(Ketua)

2. Alamsyah
(Anggota)

Dewan Direksi

1. Mat Amin (Direktur Utama)
2. Sri Sumarti (Direktur)

Manajer Marketing

Manajer Operasional

Agus Handoko

Agritia Gita Pratiwi

Financing Analyst
Chandra Yanvika P

Accounting

(Agritia Gita Pratiwi)

Sales Officer
Ifra Siswanto

TI/Pelaporan

Sales Officer

Ali Saputra

Tatang Anggara

Sales Officer
Muhammad Affandi

Customer Service
(Isnaini Dwidayanti)

Sales Officer
(Renni Oktaffiani)

Teller
Ade Shela Putri

Sales Officer
(My Denie Afrido)

Relationship Officer

Office Boy
Prima Hadi Saputra

Evi Ansori

Financing Support (bankmausyariah.co.id, 2010)
Mira Apriliani

: Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

-------------- : Garis Koordinasi/Bimbingan/Pengawasan
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT BPRS MAU

Struktur Organisasi PT BPRS MAU sesuai hasil audit Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber
Daya Insani (SDI) serta efisiensi perusahaan.
Struktur Organisasi dan Job Descreption PT BPRS MAU berdasarkan
Keputusan

Direksi

Nomor

003/Kep-Dir/mau-S/V/2015

Tentang

Struktur

Organisasi dan Job Description yang telah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris PT BPRS MAU.
Adapun Tugas dan Tanggungjawab dari masing – masing bagian adalah sebagai
berikut:

1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat tertinggi para pemegang
saham dan menentukan sentral kebijakan PT BPRS MAU.

2.

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan
arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan
perseroan dan ketentuan yang berlaku.

3.

Dewan Pengawas Syariah
DPS memiliki tugas sebagai berikut:
a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun
maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan
syariah.
b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk telah/ sedang dijalankan
dinilai bertentangan dengan syariah
c. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar
sesuai dengan syariah.

4.

Dewan Direksi
Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama , seorang atau lebih sebagai

Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari
sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris
dalam RUPS.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama:
a.

Mewakii Direksi atas nama perseroan

b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
c.

Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam
hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

Tugas dan Tanggungjawab Direktur:
a.

Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi

b. Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga
tercapai tujuan perseroan
c.

Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam
hubungan dengan pihak intern perusahaan

d. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat
Pemegang Saham (RUPS)

5.

Manajer Marketing
Manajer Marketing bertugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung
jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan
pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan Syariah Islam kepada
nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya
laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan
asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah
Islam.

Manajer Marketing, membawahi :
a.

Sales Officer
Bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan pribadi

dengan menjalankan disiplin proses penjualan, sehingga mendukung
percepatan pencapaian penjualan target cabang.
b.

Funding Officer
Funding Oficer bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai
Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah
sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang
sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba
perusahaan.

c.

Financing Support
Financing Support bertugas dalam melakukan pengelolaan keuangan
perusahaan, melakukan penginputan semua transasksi keuangan
perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, melakukan
penagihan kepada costumer, membuat laporan mengenai aktifitas
keuangan perusahaan.

6.

Manajer Operasional
Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya
kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin
berkala

atas

pekerjaannya

kepada

Direksi.

Manajer

Operasional,

membawahi :
a.

Accounting
Accounting merupakan jabatan yang bertanggung jawab atas laporan
aktifitas keuangan secara tertulis selain itu pada jabatan ini dituntut
untuk mengerti masalah perpajakan yang berlaku di negara indonesia
karena laporan perpajakan perusahaan dibuat oleh Accounting staff .

b.

Teller
Teller membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran,
penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank
yang dilakukan dalam counter teller.

c.

Office Boy
Office Boy bertanggung jawab dalam membersihkan dan merapihkan

meja, kursi komputer dan perlengkapan lainnya, menyediakan makanan
maupun minuman untuk karyawan maupun tamu, mengirim atau
mrngambil dokumen antar Divisi atau bagian, membereskan piring,
gelas dan perlengkapan makan karyawan.
2.5

KEGIATAN UMUM PERUSAHAAN
PT BPRS MAU merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang

menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil pada
produk simpanan dan pembiayaan terutama pada pemberian pembiayaan
mudharabah. PT BPRS MAU menggunakan kemampuan pelunasan dan
pendekatan syariah. Proses kegiatan pembiayaan meliputi pengajuan pembiayaan
oleh calon nasabah, wawancara, survey, kesimpulan dan saran.
Kegiatan umum perusahaan PT BPRS Mitra Agro Usaha terdiri dari :
2.5.1 Penghimpunan Dana
Dalam upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai
sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di PT BPRS
MAU diperlukan kebijakan Standar Operasional Penghimpunan dana yang
mengacu pada undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa
Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariah Islam.
Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal,
memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga
nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
1.

Tabungan Wadi’ah
Salah satu prinsip yang digunakan bank syari’ah dalam memobilisasi
dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.

2.

Tabungan Mudharabah
Prinsip lain yang digunakan Bank Syari’ah dalam menghimpun dana
adalah dengan memakai prinsip investasi.

3.

Simpanan Giro

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama
rekening atau account, dimana artinya sama. Dengan demikian
simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan
di bank tertantu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang
diamanahkan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank.

2.5.2 Penyaluran Dana
Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana-dana atau barang
serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan
syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk
jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.
Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk
pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
a.

Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk memiliki barang yang
dilakukan dengan prinsip jual beli.

b.

Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa

c.

Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang dtunjukan guna
mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL : ANIS TRIWITNA SARI (15311153)

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan PKL di PT BPRS MAU penulis di tempatkan pada
bagian Operasional.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Operasional merupakan salah satu bagian penting pada kantor BPRS
Mitra Agro Usaha sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.
Berikut kegiatan sehari – hari selama melakukan Praktek Kerja Lapangan.
a.

Membuat Rekening Buku Tabungan Baru (Pembukaan Tabungan).
Dalam proses pembuatan rekening buku tabungan baru milik deposito
maupun nasabah akan menuliskan data-data yang dibutuhkan sebagai
syarat pembuatan buku tabungan di aplikasi pembukaan rekening
tabungan wadiah PT BPRS Mitra Agro Usaha yaitu berupa Kartu
Tanda Penduduk (KTP), dalam proses tersebut pembuatan rekening
buku tabungan baru memiliki beberapa hal yang harus dilakukan yang
pertama pembuatan rekening baru secara manual dan kedua
komputerisasi. Pembuatan rekening secara manual diisi sesuai dengan
KTP dari nasabah. Setelah diisi di aplikasi pembukaan rekening jika
sudah lengkap maka akan dipindahkan ke komputer melalui aplikasi
CSBO yang sudah disediakan didalam komputer untuk mendapatkan
Nomor CIF dan Nomor Rekening. Jika sudah mendapatkan Nomor
CIF dan Nomor Rekening maka dipidahkan lagi dan ditulis di form
aplikasi pembukaan rekening .

Gambar 3.1 Aplikasi Pembukaan Rekening

b.

Meregistrasi data pembiayaan dari nasabah yang akan melakukan
peminjaman agar dapat diketahui data tersebut lengkap atau tidak. Jika
data sudah lengkap maka akan diberikan kepada bagian TI/pelaporan
untuk segera diproses dan akan diberikan kepada bagian Financing
support guna untuk Melakukan verifikasi terhadap keabsahan
dokumen yang diterima dan meletakkan berkas tersebut di belakang
meja bagian Financing support.

Gambar 3.2 Formulir Aplikasi Pembiayaan

Gambar 3.3 Persyaratan Pembiayaan Dinas

Gambar 3.4 Persyaratan Pembiayaan Umum

c.

Memo analisis akad pembiayaan yaitu sebelem melakukan akad
dilakukannya analisis data nasabah seperti penghasilan setiap
bulannya atau usaha yang sedang dijalankannya.

Gambar 3.5 Memo Analisis Akad Pembiayaan

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT BPRS Mitra Agro
Usaha kendala yang dihadapi penulis adalah sulitnya saat melakukan
pencarian data pembiayaan nasabah yang melakuka peminjaman dari BPRS
Mitra Agro Usaha. Kurangnya ketersediaan tempat untuk meyimpan data
tersebut

dan

penyimpanan

yang

belum

tersusun

rapi

mengakibatkan data nasabah banyak yang hilang dan terselip.

sehingga

Gambar 3.6 Ruang Kerja

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dijelaskan diatas perlu adanya solusi untuk
mengatasinya. Penulis melakukan penyusunan data tersebut dan merapikan
data tersebut agar memudahkan dalam pencarian data. Tetapi kurangnya
ketersediaan tempat seperti lemari penulis memanfaatkan tempat seperti
kardus untuk menyimpan data sementara. Dalam penyusunan data di dalam
kardus penulis menyusun sesuai nomor registrasi nasabah, sehingga
memudahkan dalam mencari data tersebut.

3.2

PELAKSANAAN PKL : NIKI NOVIANA (15311833)
3.2.1 Bidang Kerja
Pada pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT BPRS Mitra
Agro Usaha penulis ditempatkan pada Staf Financing Support di bawah
bimbingan Bapak Evi Ansori. Yang menjabat bagian Relationship Officer.
Staf financing support di pimpin oleh Bapak Agus Handoko sebagai
Manager Marketing. Untuk pekerjaan yang biasa di lakukan yaitu :
a.

PT BPRS Mitra Agro Usaha ketenagakerjaan dalam pekerjaan ini
penulis di minta untuk menginput data nasabah pembiayaan yang ada
di PT BPRS Mitra Agro Usaha.

Gambar 3.7 Pembiayaan

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT BPRS
Mitra Agro Usaha, penulis di ajarkan bagaimana cara menginput data
nasabah yang melakukan peminjaman pada PT BPRS Mitra Agro
Usaha,beserta cara melakukan setiap pekerjaan sehingga penulis dapat
bekerjaan dengan mandiri ketika nasabah PT BPRS Mitra Agro Usaha
melakukan pinjaman. Penulis juga dapat berinteraksi dengan baik pada
pimpinan dan rekan kerja sehingga penulis mendapat kepercayaan untuk

melakukan pekerjaan yang telah diajarkan tanpa pengawasan. Meskipun
sesekali masih bertanya agar tidak terjadi kersalahan. Selain melakukan
pekerjaan tersebut penulis juga membantu melakukan penagihan ke setiap
nasabah yang melakukan pinjaman. Dalam pekerjaan yang diberikan penulis
memiliki keterampilan untuk memahami pekerjaan yang telah di berikan
dan dapat menyelesaikan dengan cepat dan tepat

Gambar 3.8 Buku Nomor Arsip Jaminan

Gambar 3.9 Buku Agunan Nasabah

3.2.3 Kendala yang di hadapi
Adapun kendala yang sering di hadapi oleh penulis saat melakukan
pekerjaan sebagai berikut :
1.

Komputer yang di gunakan sering meminta penginstalan ulang karena
banyaknya data yang tersimpan , maka semua pekerjaan yang harus di
selesaikan menjadi terhambat dengan adanya penginstalan yang cukup
lama

2.

Verifikasi berkas yang belum lengkap
Saat nasabah akan mangajukan pembiayaan atau pinjaman di BPRS
Mitra Agro Usaha adapun syarat-syarat berkas yang harus di lengkapi
oleh nasabah, banyaknya kendala pengumpulan data atau berkas yang
belum lengkap, seperti tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan surat nikah, maka pencairan akan tertunda.

3.2.4 Cara mengatasi kendala
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala
tersebut:
1.

Sebaiknya gunakan panduan instalasi winpoin agar komputer menjadi
lebih cepat dan tidak lelet lagi.
Menurut panduan instalasi winpoin (Edo Chrisnando 19 April 2013),
langkah-langkah yang perlu di lakukan dalam menginstal windowd 8
yaitu:

a.

Pastikan CD instalasi sudah ada di CD-ROOM.

b.

Hidupkan komputer.

c.

Setelah komputer hidup, tekan tombol f2.

d.

Setelah tampilan BIOS muncul pilihlah menu BOOT.

e.

Lalu pilih 1 st Boot Device, selanjutnya tekan tombol f10 untuk
menyimpan dan keluar.

f.

Kemudian komputer akan restart.

g.

Setelah komputer selesai restart, akan muncul Press any key tekan
tombol f10 atau enter.

h.

Selanjutnya diminta untuk memilih bahasa, waktu, danpengaturan
input keyboard, jika sudah kemudian klik next.

i.

Untuk memulai proses instalasi klik Instalasi Now.

j.

Selanjutnya masukan product key Windows 8 lalu klik Next.

k.

Kemudian ceklis pada kotak i accept the licenseterms lalu klik Next.

l.

Selanjutnya installation type selection, pilih upgrade.

m.

Setelah itu pilih format the partition using the NTFS file system klin
next.

n.

Proses instalasi dimulai, dan menunggu selama 40 menit.

o.

Jika sudah selesai komputer akan restart.

p.

Setelah selesai, akan di minta memilih warna dan mengisikan nama
komputer klik Next.

q.

Selanjutnya Express setting, pilih Use Express Setting.

r.

Masukan alamat e-mail klik Next, isi username klik Next.

s.

Tunggu hingga proses finalizing selesai.

2.

Sebaiknya nasabah harus lebih teliti untuk melengkapi data-data dan
syarat yang sudah di tetapkan oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha, jika
data dan persyaratan sudah lengkap maka proses pencairan atau
pendanaan lebih cepat.

3.3

PELAKSANAAN PKL : IRA YULINA SARI (15311661)

3.3.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan praktek kerja lapangan selama 40 hari di kantor PT BPRS
MAU penulis di tempatkan pada bagian Customer Service (CS) yang
menangani bukti transaksi harian.
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Customer Service merupakan salah satu bagian penting pada kantor
PT. BPRS MAU yang bertugas memberikan pelayanan kepada setiap

nasabah maupun tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi
yang dibutuhkan secara jelas. Berikut kegiatan sehari – hari selama
melakukan praktek kerja lapangan.
1.

Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi
lainnya yang diperlukan pada saat ada nasabah yang datang.

2.

Mengisi form transaksi harian.

3.

Membantu nasabah dalam menerima setoran tabungan.

4.

Membantu officer boy melakukan penyusunan transaksi harian.

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan PKL di PT BPRS MAU terdapat kendala yang
penulis hadapi saat menjalankan tugas yang diberikan, kendala tersebut
yaitu terdapat banyak sekali penumpukkan bukti transaksi harian yang
diletakkan begitu saja dimeja sehingga kurang efektif dan efisien. Dengan
begitu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika mencari bukti
pembayaran transaksi apabila suatu saat diminta OJK. Selain itu juga tidak
tersedianya lemari khusus untuk menyimpan bukti transaksi harian.
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihaklain, yang mempunyai fungi,tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK
dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan terselengara secara teratur, mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan
konsumen. dan masyarakat.

Gambar 3.10 Slip Setoran Tunai

Gambar 3.11 Slip Penarikan

Gambar 3.12 Penumpukan Bukti Transaksi

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut :
Kantor BPRS MAU harus menyiapkan pembatas (sekat) yang disusun
menurut tanggal bulan dan tahun, sehingga tidak mengalami kesulitan
dalam mencari bukti transaksi harian. Selain itu kantor harus menyiapkan
lemari khusus untuk menaruh bukti transaksi harian sebagai tempat untuk
meng-arsipkan bukti transaksi yang akan diarsipkan menurut tanggal. Jadi,
dengan dimanfaatkan lemari dan pembatas (sekat) diharapkan

akan

membantu memudahkan CS mencari bukti pembayaran transaksi apabila
sewaktu-waktu diminta OJK.

BAB IV
PENUTUP

4.1.

Simpulan
Setelah menyelesaikan kegiatan PKL di PT BPRS MAU, penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1.

Adanya praktik kerja lapangan ini mahasiswa cukup banyak
mendapatkan informasi dengan pengalaman khususnya dibidang
operasional dan financing support sehingga menambah motifasi bagi
mahasisiswa dalam memperdalam pengalaman kerja pada perusahaan.

2.

Penulis

memperoleh

pengetahuan

tentang

dunia

kerja

yang

sesungguhnya, seperti beradaptasi dengan lingkungan kerja di PT BPRS
Mitra Agro Usaha
3.

Penulis memperoleh pengalaman tentang ruang lingkup dunia kerja
yang sesungguhnya di PT BPRS Mitra Agro Usahadan

bisa

menerapkannya di dunia kerja yang akan datang
4.

Penulis bisa menerapkan ilmu yang sudah di dapat selama masa
perkuliahan ke PT BPRS Mitra Agro Usaha, seperti customer service,
jaringan komputer, pengarsipan, surat menyurat dan desain grafis.

5.

Di adakan PKL mahasiswa bisa melatih mental sebelum terjun ke dunia
kerja yang sesungguhnya, agar lebih siap dan mengerti bagaimana
dunia kerja yang sesungguhnya.

6.

PKL memiliki manfaat tersendiri bagi mahasiswanya. Mahasiswa dapat
beradaptasi ke dunia kerja yang sesungguhnya agar lebih mengerti
bagaimana cara untuk menyesuaikan diri ke dalam dunia kerja yang
sesungguhnya.

4.2. Saran
Beberapa saran dari penulis yang mungkin akan berguna bagi PT BPRS
MAU antara lain :
1.

Diharapkan Universitas Teknokrat Indonesia lebih mempererat tali
silahturahmi kepada Bank MAU Syariah.

2.

Diharapkan bagi mahasiswa yang sedang melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) harus lebih aktif dan kreatif.

3.

Sebaiknya mahasiswa diberikan lebih banyak pengalaman kerja
lapangan dari pihak instansi.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Catatan Harian PKL Anis Triwitna Sari (15311153)

Lampiran 2. Catatan Harian PKL Niki Noviana (15311833)

Lampiran 3. Catatan Harian PKL Ira Yulina Sari (15311661)

Lampiran 4. Daftar Hadir PKL

Lampiran 5. Nilai PKL Anis Triwitna Sari (15311153)

Lampiran 6. Nilai PKL Niki Noviana (15311833)

Lampiran 7. Nilai PKL Ira Yulina Sari (15311661)

Lampiran 8. Melakukan kegiatan pada bagian Custumor Service (Bagian
Financing Support(Niki noviana))

Lampiran 9. Memberikan pelayanan kepada nasabah (Bagian Cutumer
Service(Ira Yulina Sari))

Lampiran 10. Membuat rekening baru kepada nasabah yang akan melakukan
peminjaman (Bagian Operasional(Anis Triwitna Sari))

Lampiran 11. Memberikangan cinderamata kepada PT BPRS MAU Syariah

Lampiran 12. Perpustakaan

Lampiran 13.. Deposito yang sudah cair dan belum cair

