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Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah
menuju zaman yang terang benderang yaitu agama islam. Yang kita nantinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.
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kerjasama yang baik dari berbagai pihak segala kesulitan dapat diselesaikan.
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kepada:
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3. Bapak Mokhamad Kholid, M. Pd. I., selaku dosen pamong yang telah
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memberikan izin untuk melaksanakan PPL
5. Seluruh staf dan karywan PT Manggala Citra Mandiri yang telah
membantu dan memberikan pengalaman selama PPL
6. Orang Tua dan saudara saya yang selalu mendoakan dan mendukung
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7. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu penyusunan ini
saya ucapkan banyak terima kasih.
Segenap mahasiswa PPL meminta maaf yang sebesar besarnya apabila dalam
melaksanakan program maupun penyusunan laporan banyak terdapat kesalahan.
Oleh karena itu, penyusun sangat mengaharap kritik dan saran yang sangat
membangun. Semoga segala bantuan dan segala kebaikan yang telah diberikan
dapat balasan pahala dari Allah SWT
Akhir kata, penyusun berharap laporan pertanggungjawaban ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tulungagung, 07 Februari 2020
Mahasiswa PPL

JALILU JABAR
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran
PT MCM (Manggala Citra Mandiri) adalah perusahaan anak cabang dari
perusahaan Mayangkara Group. PT MCM adalah perusahaan agen gas LPG
3kg menggunakan sistem retester meliputi retest, repair dan repaint plant. PT
MCM berada di Jl. Mayor Sujadi Timur no 20B Plosokandang- kedungwaruTulungagung.
Di Indonsia sekarang ini sudah banyak yang menggunakan gas LPG untuk
kebutuhan memasak setiap harinya tidak hanya masyarakat menengah ke atas
namun juga digunakan oleh masyarakat kecil menengah apalagi dengan
ukuran tabung gas 3kg yang praktis mempermudah masyarakat untuk
membawanya. Dan tabung gas 3kg sudah banyak dipasarkan ditoko-toko
terdekat. Sehingga PT MCM beroperasi dengan menggunakan sistem
borongan agar bisa mencapai target karena kebutuhan gas LPG yang selalu
meningkat setiap harinya.
PT MCM bertugas tes ulang, perbaikan dan mengecat ulang pada tabung
gas LPG yaitu tes ulang berarti tabung gas tersebut masih layak digunakan
atau tidak sehinga harus dilakukan tes untuk mengetahuinya. Perbaikan berarti
memperbaiki tabung gas yang rusak namun rusaknya tidak parah dan masih
bisa digunakan kembali. Mengecat ulang berarti mengecat kembali tabung gas
biasanya dilakukan pengecat an ulang karena catnya sudah rusak sehingga
harus dilakukan cat ulang untuk terlihat baru kembali.
Di lakukan sistem borongan karena biasanya perusahaan di target dalam
satu bulan kurang lebih 32000 tabung gas, jadi perusahaan harus
menyelesaikan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem kerja
borongan terkadang membuat jam kerja setiap harinya tidak menentu sehingga
target penyelesaiannya tidak sama setiap harinya terkadang dalam sehari
menyelesaikan 1500 tabung ada juga 2000 tabung sehingga membuat jam
kerja tidak menentu.
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B. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan laporan akhir ini
adalah agar dapat membantu instansi yang menjadi tempat pelaksanaan
Praktik Pengalaman Lapangan khususnya Mayangkara Group (PT MCM)
yang ada di Tulungagung ini sangat penting karena adanya retester di agen
gas LPG untuk mempermudah penjualan.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Akademis
1. Hasil temuan studi diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis serta penulis lebih memahami ilmu yang
telah didapatkan dibangku kuliah.
2. Praktik pengalaman ini dapat menjadikan jembatan antara
mahasiswa dengan lembaga, serta untuk dapat menjalin hubungan
yang saling memberikan keuntungan.
3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang situasi yang
ada di dunia kerja untuk menjadi bekal di kemudian hari.
4. Untuk mengetahui konsep-konsep yang diterapkan PT MCM
5. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.
6. Sebagai referensi atau perbandingan antara lmu yang di dapat di
bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
7. Dapat menambah khazanah keilmuan di IAIN Tulungagung.
b. Kegunaan Secara Praktisi
Hasil temuan dalam studi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi
atau bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya
pengembangan

perekonomian

masyarakat

yang

mampu

mengembangkan teknologi tepat guna yang unik dan ramah
lingkungan. Dan dengan adanya hasil temuan ini diharapkan
masyarakat bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan
sumber daya yang ada sehingga menghasilkan nilai ekonomis.
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C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Praktik Pegalaman Lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 06 januari
2020 sampai dengan 07 februari 2020 pada saat liburan akhir semester V.
Dimana pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini berlangsung selama
kurang lebih 40 hari, dengan jadwal berlangsung selama 6 hari dalam
seminggu yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Dengan masuk pukul 07.00
WIB.
Kemudian untuk tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini
dilaksanakan di Mayangkara Group (PT Manggala Citra Mandiri) yang
beralamat di Jl. Mayor Sujadi Timur no 20B Plosokandang- KedungwaruTulungagung. Dimana peserta Praktik Pengalaman Lapangan ini berjumlah 20
orang dengan penempatan yang berbeda-beda yang berada di Tulungagung
dan Blitar. Semuanya dari jurusan Akuntansi Syariah dan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
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BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga
1. Sejarah Singkat
Mayangkara

Group

bermula

pada

tahun

1980-an.

Usaha

pertamanya berupa agen minyak tanah, pada waktu itu belum disebut
Mayangkara Group. Agen minyak tanah itu dinaungi oleh perusahaan
bernama UD. Gajah Mada yang beralamatkan di Jl. Ciliwung 22 Blitar. Di
tahun 1980-an radio memasuki masa kejayaannya. Kala itu, radio menjadi
salah satu hiburan nomor satu bagi masyarakat. Radio diam-diam mampu
membangun peradapan manusia. Dimulai dengan produk sandiwara radio,
radio mampu mencuri hati para pendengarnya. Dan akhirnya di tengah
hiruk pikuk hebohnya sandiwara radio itulah, radio Mayangkara
dilahirkan, tepatnya pada tahun 1987, dan menjadi radio swasta pertama di
Kota Blitar. Bahkan, di tahun 1993 Radio Mayangkara menjadi radio
swasta pertama yang berani membuat program berita produksi sendiri.
Pada tahun yang sama juga berhasil mendirikan usaha dalam
bidang agen LPG 12kg yang diberi nama PT. Gas Elpindo Jaya. Tak
berhenti disini saja juga mulai mengepakkan sayap usaha di wilayah
Tulungagung. Hal ini ditandai dengan berdirinya Radio Perkasa
Tulungagung pada tahun 1989 yang beralamatkan di Jl. Mayor Sujadi 22
Tulungagung.
Untuk mendukung unit agen LPG, tahun 2007 didirikan SPPBE
Rama Manggala Gas yang bergerak bidang pengangkutan dan pengisian
bulk elpiji dan PT. Rama Manggala Gas Inti yang bergerak di bidang
repaint, repair, and retest (pengecatan, perbaikan dan pengecekan ulang)
tabung LPG 3kg. kemudian dibangun juga PT. Manggala Citra Mndiri dan
PT. Manggala Citra Mandiri Sakti untuk di bidang repaint, repair, and
retest tabung LPG 12 kg dan 50 kg di wilayah Tulungagung.

2. Visi dan Misi Mayangkara Group
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a. Visi
1. Menjadi perusahaan kelas dunia, yang sehat menyehatkan,
sejahtera mensejahterakan serta mampu member manfaat dunia dan
bermakna di akhirat.
b. Misi
1. Menjalankan Usaha dalam berbagai unit usaha terintegrasi
berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dengan dijiwai
nilai-nilai kebenaran.
3. Struktur Organisasi Perusahaan PT Manggala Citra Mandiri
Tulungagung

KOMISARIS
UTAMA

DIREKTUR

KOMISARIS

MANAJER
AREA

MANAJER

QUALITY
CONTROL

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
ADMIN

BAGIAN
PRODUKSI

BAGIAN K3 &
LINGKUNGAN

SECURITY

OPERATOR

OPERASION
AL K3

TEKNISI

REPAIR
VALVE

AUDIT DAN
EVALUASI
K3

DRIVER

PAINTING

PENGENDALI
LINGKUNGAN

OFFICE BOY

BENGKEL

PENGENDALI
KANTOR

PENGENDALI
GUDANG
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4. Struktur Organisasi Keadaan Darurat Bengkel Pemeliharaan Tabung PT.
Manggala Citra Mandiri Tulungagung
KOORDINATOR OKD
ALI SODIQ

KOMANDAN REGU PEMADAM
APRI TRI KUNCORO

REGU PEMADAM
1. RIDWAN
FEBRIANTO
2. FERI SETIAWAN
3. TUKUL RIYANTO
4. REIZA AMIRI

KOMANDAN REGU EVAKUASI
WAHYU AGUNG P.

REGU EVAKUASI
1. AHMAD SHODIQ
2. DADANG BIMA I
3. AFIFUDIN
4. SIGIT SUBAGIO

KOMANDAN REGU PENYELAMAT
HERU SUBAIO

REGU PENYELAMAT
MANUSIA
1. GURUH A. P
2. AHMAD
ROMADHONI
3. BAMBANG YOGA
4. DIMAS ALFIYAH N.

REGU PENYELAMAT ASET
1. NUR SUWITO
2. MUH EKO
3. AHMAD FAISAL
4. M. AJAR SHODIQ

B. Pelaksanaan Praktik
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu program Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) dengan instansi atau lembaga untuk prasarana
pembelajaran bagi mahasiswa. Disini mahasiswa tidak hanya di tuntut
mempunyai kecerdasan intelektual, namun juga harus mempunyai empat
kemampuan dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, kreatifitas serta sikap,
yang mana keempat kemampuan dasar tersebut belum sepenuhnya di dapat
mahasiswa ketika di perguruan tinggi.
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Waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan dimulai pada tanggal
06 januari sampai dengan 07 februari 2020. Diman untuk jam kerjanya sesuai
dengan jam kerja dinas yaitu masuk pukul 07.00 WIB.
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan berlangsung selama kurang lebih
4 minggu, dengan mahasiswa yang praktik di Mayangkara Group sebanyak 20
orang, dan untuk penempatannya berbeda-beda. Adapun tempatnya yaitu :
Di Kantor pusat sendiri:
1.

Dewi Retno Wati (12402173664) di perpajakan

2.

Elok Vebi Wardani (12402173655) di bagian SDM

3.

Harirotun Nisa’ (12402173653) di kantor atas

4.

Nana Alfiana (12402173154) di satelit

5.

Raka Anggun Prasetya (12402173673) di admin LPG

Di MCM :
1. Agus Kurniawan (12402173685)
2. Jalilut Jabar (12402173650)
Di RMGI:
1. Dimas Haydar Achmad (12402173669)
2. Munifatuzzahro’ (12402173098)
Di MJG:
1. Galang Adi Yoso (12402173681)
2. Rinda dwi Kristanti (12402173677)
Di RMG:
1. Dinda Urim Naviva (12402173688)
2. Dita Ayu Pratiwi (12402173152)
Di MCMS:
1. Muadz Dzulfahmi Azzuhri (12402173649)
2. Puspita Illa Sari (12402173654)
Di Foundation:
1. Rini Lestari (12402173151)
Di BKL Blitar:
1. Riza Ghulam Ahmad (12402173682)
Di BKL Tulungagung :
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1. Muhammad Fathul Huda (12402173663)
Di R. PKS:
1. Suci Fusvitasari (12402173147)
2. Yuni Anjarwati (12402173150)

C. Permasalahan di Lapangan
Dari penelitian yang penulis lakukan di PT MCM Tulungagung ada
beberapa masalah atau kendala yang dihadapi yaitu salah satunya kendala
dalam faktor internal kebanyakan dari SDMnya seperti tidak masuk kerja
tanpa pemberitahuan akhirnya proses produksi bisa terhambat karena
kurangnya pekerja.
Dan faktor eksternal dari SPBE nya mereka mengajukan permintaan
pemeliharaan tabung tapi setelah dikirim dari SPBE tabung belum siap muat.
Dan juga dari pertamina waktu penukaran tabung itu ada deposisi nya yang
bisa mengahmbat penukaran. Stok tabung perdana dari pertamina yang habis
akhirnya penukaran tidak bisa segera dilakukan.

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik
Tanggapan dari pihak perusahaan untuk mengatasi kendala yang terdapat
dalam pencatatan tersebut dengan mengevaluasi SDM yang bersangkutan bisa
dengan cara member peringatan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya
agar pencatatan tercapai sesuai target yang di perlukan oleh perusahaan.
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BAB III
PEMBAHASAN / ANALISIS TERHADAP TEMUAN STUDI
A. Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan sesuai target yang sudah
direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah
suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi
dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata
lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan
dianggap semakin efektif.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya
guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara
seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai 1.
Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan.
Mengacu pada pengertian efektivitas, berikut beberapa aspek tersebut:
1. Aspek peraturan/ ketentuan
Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan
sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang
harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara
efektif.
2. Aspek fungsi/ tugas
Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas
dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap
individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga
dapat melaksanakannya.
3. Aspek rencana/ program
Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya
rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.
4. Aspek tujuan/ kondisi ideal

1

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 2016
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Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin
dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi dicapai dari suatu kegiatan
dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.
B. Pengertian Sistem Kerja
Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa yunani “system” yang artinya
adalah himpunan bagian atau unsure yang saling berhubungan secara teratur
untuk mencapai tujuan bersama. Sistem kerja adalah serangkaian dari
beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dari beberapa pekerjaan yang
berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang
menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Sistem kerja
melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia
dengan alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan antara manusia dan
alat tersebut suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan di
dokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan
dapat mengasilkan hasil kerja yang berkualitas2. Ada beberapa syarat-syarat
sistem yaitu:
1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy, dan material) lebih
penting dari pada elemen sistem
5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen

C. Efektivitas Jam Kerja Pada Sistem Kerja Borongan di PT MCM
Tulungagung
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di PT MCM
Tulungagung mengenai Efektivitas Jam Kerja Pada Sistem Kerja Borongan
yang sudah menjadi program kerja di perusahaan. Perusahaan adalah suatu

2

http://iwanirawanumc2009.blogspot.com/2010/10/definisi-sistem-kerja.html?m=1. Diakses pada
tanggal 14 Agustus 2019 pukul 18.00 WIB
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organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber
ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.3
Dalam UU No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang
dimaksud dengan perusahaan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
terus menerus bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara
memperniagakan

barang-barang,

menyerahkan

barang-barang

atau

mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.4
Jadi setiap perusahaan pasti mempunyai produk yang berbeda-beda sepeti
halnya di PT MCM yaitu reterster tabung gas LPG 3kg dimana yang sistem
kerjanya borongan menjadikan para pekerja harus selesai sesuai dengan target
yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena borongan pasti juga ada
banyak kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh perusahaan sehingga
harus bisa mengatasinya. Biasanya yang menggunakan sistem kerja borongan
itu jam kerjanya tidak menentu dalam setiap harinya karena setiap hari pasti
memproduksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Dalam PT MCM ditarget
32000 dalam sebulan harus menyelesaikan pengecekan tabung, mengecat
tabung dan tes ulang tabung agar bisa mengetahui untuk bisa digunakan
kembali atau tidak. Sehingga setiap harinya memproduksi 1500 sampai
dengan 2000 tabung agar selesai sesuai target yang ditentukan.
Sehingga dalam sistem kerja borongan harus menyelesaikan pekerjaannya
sesuai jadwal yang ditentukan, jika dalam sebelum sebulan sudah mencapai
target berarti perusahaan tersebut harus menunggu kiriman tabung bulan
berikutnya. Biasanya dalam reterster tabung jika sudah mencapai target,
diakhir bulan libur atau istirahat karena tidak ada yang dilakukan untuk
produksi.

3

Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, pengantar Bisnis Modern, Edisi 3, (Yogyakarta : Liberty,
2002),hlm.29
4
Junaidi Abdullah, Aspek Hukum dalam Bisnis (Kudus, Nora Media Enterprose,2010), hlm. 15-16
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perusahaan retester adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang
pemeliharaan tabung gas LPG yang berukuran 3kg yang mana perusahaan ini
merupakan penyedia jasa perbaikan tabung yang berhubungan dengan SPBE
dan PERTAMINA.
Dalam sebuah perusahaan reterster ini menggunakan sistem kerja
borongan dimana pekerja harus menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang
ditentukan oleh perusahaan. Dalam PT MCM bertugas tes ulang, perbaikan
dan mengecat ulang pada tabung gas LPG yaitu tes ulang berarti tabung gas
tersebut masih layak digunakan atau tidak sehinga harus dilakukan tes untuk
mengetahuinya. Perbaikan berarti memperbaiki tabung gas yang rusak namun
rusaknya tidak parah dan masih bisa digunakan kembali. Mengecat ulang
berarti mengecat kembali tabung gas biasanya dilakukan pengecat an ulang
karena catnya sudah rusak sehingga harus dilakukan cat ulang untuk terlihat
baru kembali.
Di lakukan sistem borongan karena biasanya perusahaan di target dalam
satu bulan kurang lebih 32000 tabung gas, jadi perusahaan harus
menyelesaikan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem kerja
borongan terkadang membuat jam kerja setiap harinya tidak menentu sehingga
target penyelesaiannya tidak sama setiap harinya terkadang dalam sehari
menyelesaikan 1500 tabung ada juga 2000 tabung sehingga membuat jam
kerja tidak menentu.
B. Saran
Berikut ini saran-saran yang bisa diberikan agar bermanfaat bagi berbagai
pihak, diantaranya adalah:
1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola PPL
Sebaiknya pihak Fakultas dan Bisnis Islam sebelumnya melakukan
komunikasi dengan baik dan melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga
yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan PPL agar mahasiswa
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selanjutnya yang akan melakukan PPL tidak mengalami kesulitan pada
saat mencari tempat untuk PPL.
2. Untuk Instansi atau Lembaga PPL
Sebaiknya perusahaan bisa mengatasi masalah SDM yang ada seperti
halnya pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan karena itu bisa
menghambat produksi. Jika itu terjadi terus menerus perusahaan tidak bisa
menyelesaikan produksi sesuai target. Jadi perusahaan harus bisa bertindak
tegas dalam mengatasi pekerja yang masuk tanpa alasan agar mereka dia
jera dan tidak mengulangi kembali.
3. Untuk Mahasiswa Sebagai Peserta Praktik
Kita sebagai mahasiswa harus bersungguh-sungguh saat dilokasi PPL.
Ketika kita dibimbing dan membantu pekerjaan mereka disitulah kita
dapat mengerti dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri
terutama pada penyesuaian teori di dalam praktik lapangan. Selain itu
mahasiswa harus menjaga nama baik diri sendiri maupun IAIN
Tulungagung.

21

22

DAFTAR PUSTAKA

Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo. 2002. Pengantar Bisnis Modern; Edisi 3.
Yogyakarta : Liberty
http://iwanirawanumc2009.blogspot.com/2010/10/definisi-sistemkerja.html?m=1. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 18.00 WIB
KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Junaidi Abdullah. 2010. Aspek Hukum dalam Bisnis. Kudus : Nora Media
Enterprose

23

24

Kegiatan menginput nomor seri tabung gas lpg

Kunjungan DPL Mayangkara Goup
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Penutupan PPL di MCM Tulungagung

Penutupan dikantor pusat Mayangkara Group
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BERITA ACARA MINGGUAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, tanggal 06-11 bulan Januari Tahun 2020. Bertempat di
Mayangkara Group, telah dilaksanakan PPL Ekonomi Syariah Gelombang I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh
mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Jalilut Jabar/ 12402173650/ Ekonomi Syariah

Bentuk kegiatan adalah

:

Senin, 06 Januari 2020
Semua peserta PPL hari ini berangkat pagi ke kantor pusat Mayangkara
Group yang berlamatkan di Jl. Ciliwung No. 22 Kota Blitar pukul 07.00 WIB.
Kemuadian kami diarahkan untuk mengurus kartu BPJS Ketenagakerjaan
sehingga masing-masing mahasiswa mempunyai kartu tersebut selama PPL.
Setelah itu kami diberi pengarahan serta pembagian lokasi karena Mayangkara
Group memiliki cabang yang sangat banyak untuk itu kami di tempatkan di
tempat yang berbeda-beda, ada yang di Tulungagung dan Blitar. Dan setelah itu.
Setelah semuanya selesai, semua peserta PPL menuju ke tempat kerjanya masingmasing sesuai bagiannya.
Selasa, 07 Januari 2020
Saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM (Manggala
Citra Mandiri) dan menemui bapak Ali Sodiq selaku managernya. Selanjtnya saya
diperkenalkan dengan para staff di PT MCM dan juga anak SMK yang juga
sedang magang. Kemudian saya diberi sedikit pengarahan dan pengenalanpengenalan tentang PT. MCM (Manggala Citra Mandiri), yang mana PT. MCM
ini adalah cabang daripada PT. Mayangkara Group yang bertugas sebagai bengkel
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pemeliharaan tabung gas LPG khusus 3kg dengan menggunakan sistem retester.
Setelah sedikit wawancara dengan beliau saya pulang pukul 11.00 WIB.
Rabu, 08 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri). Kemudian saya di ajak briving oleh Kepala Produksi
yaitu Mas Wahyu serta di beri penjelasan tahap demi tahap tentang pemeliharaan
dan perbaikan tabung gas LPG 3Kg. Setelah itu saya kembali ke kantor kemudian
di beri penjelasan tentang bagaimana cara mengisi nomor seri tabung gas. Lalu
saya pulang pukul 11.00 WIB.
Kamis 09 Januari 2020
Seperti biasa saya berangkat pukul 07.00 WIB. Hari ini saya di beri tugas
oleh Bp. Manager dalam bagian pencatatan tabung gas LPG yang meliputi no seri,
tahun pembuatan dan berat tabung gas.
Jum’at, 10 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri). Langsung saya menulis nomor seri tabung gas, yang
mana nomor seri tersebut biasanya digunakan untuk laporan setiap bulannya dan
saya pulang pukul 10.30 WIB.
Sabtu, 11 Januari 2020
Hari sabtu saya berangkat pukul 07.00. Lanjut saya menulis nomor seri
tabung gas, serta melanjutkan wawancara dengan Kepala Produksi masih seputar
pemeliharaan dan perbaikan tabung gas LPG 3Kg.
Tulungagung, 18 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

H. MOKHAMAD KHOLID, M.Pd.I
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

Pada hari ini, tanggal 13-18 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di
lembaga MAYANGKARA GROUP, telah dilaksanakan PPL Gelombang I
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: JALILUT JABAR/ 12402173650/ ES 5-O

Bentuk kegiatan adalah

:

Senin, 13 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan masker dan kaos tangan untuk pekerja.
Setelah itu mengimput nomor seri tabung plat balancer (exel). Kemudian
menyusun kertas karbon. Saya pulang pukul 11.30 WIB.
Selasa, 14 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan masker dan kaos tangan. Setelah itu
menyetempel berkas-berkas, lalu seperti biasa menulis nomor seri tabung gas dan
sambil berbincang-bincang dijelaskan sistem kerja yang berada di PT MCM.
Rabu, 15 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) seperti biasa menyiapkan masker dan kaos tangan
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untuk pekerja. Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 11.00
WIB.

Kamis, 16 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM (Manggala
Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja. Lalu menulis
nomor seri tabung gas. Pukul 11.00 saya pulang.
Jum’at, 17 januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 11.00 WIB.
Sabtu, 18 januari 2020.
Mengikuti Mesm di Haryanto Islamic Center

Tulungagung, 18 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

H. MOKHAMAD KHOLID, M.Pd.I
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, tanggal 20-25 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di
lembaga MAYANGKARA GROUP, telah dilaksanakan PPL Gelombang I
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun
2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Jalilut Jabar/ 12402173650/ ES 5-O

Bentuk kegiatan adalah

:

Senin, 20 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 11.30 WIB.
Selasa, 21 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 10.30 WIB.
Rabu, 22 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 11.00 WIB.
Kamis, 23 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 11.00 WIB.
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Jum’at, 24 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu seperti biasa menulis nomor seri tabung gas. Saya pulang pukul 10.30 WIB.
Sabtu, 25 Januari 2020.
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu seperti biasa menulis nomor seri tabung gas, membantu menata berkas dan
saya pulang pukul 10.30 WIB.

Tulungagung, 25 Januari
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

H. MOKHAMAD KHOLID, M.Pd.I
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BERITA ACARA MINGGUAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, tanggal 27 Januari – 01 Februari Tahun 2020. Bertempat di
Mayangkara Group, telah dilaksanakan PPL Ekonomi Syariah Gelombang I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh
mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Jalilut Jabar/ 12402173650/ Ekonomi Syariah

Bentuk kegiatan adalah

:

Senin, 27 Januari 2020
Hari ini saya berangkat seperti biasanya, yaitu pukul 07.00 WIB.
Sesampainya di kantor, karena waktu PPL yang sudah hampir selesai, diseala-sela
tugas saya menyemmpatkan waktu untuk sedikit menambah wawasan dengan
wawancara lagi dengan bagian Administrasi tentang masalah nomor seri tabung.
Dan kami pulang pukul 11.00 WIB.
Selasa, 28 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT. MCM
(Manggala Citra Mandiri), selain mengedit dan mengisi nomor seri tabung gas,
kami juga diberi pengarahan terkait pengeditan di Microsof Excel, yang mana
pada bagian ini, nomor seri tersebut tidak boleh ada yang sama.
Rabu, 29 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT. MCM
(Manggala Citra Mandiri) menyiapkan kaos tangan dan masker untuk pekerja.
Lalu mengedit nomor seri tabung gas seperti yang sudah di ajarkan kemarin dan
pulang pukul 11.00 WIB.
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Kamis, 30 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT. MCM
(Manggala Citra Mandiri). Melanjutkan mengedit nomor seri dan saya pulang
pukul 11.00 WIB
Jum’at, 31 Januari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT. MCM
(Manggala Citra Mandiri). Kemudian sambil mengedit nomor seri, saya
melakukan sedikit wawancara atau berbincang-bincang lagi terkait retester. Dan
saya pulang pukul 10.30 WIB.
Sabtu, 01 Februari 2020
Seperti biasanya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju ke
perusahaan. Lalu saya melanjutkan mengedit nomor seri dan pulang pukul 10.30
WIB.

Tulungagung, 01 Februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

H. MOKHAMAD KHOLID, M.Pd.I
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BERITA ACARA MINGGUAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, tanggal 03 – 07 bulan Februari Tahun 2020. Bertempat di
Mayangkara Group, telah dilaksanakan PPL Ekonomi Syariah Gelombang I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh
mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Jalilut Jabar/ 12402173650/ Ekonomi Syariah

Bentuk kegiatan adalah

:

Senin, 03 Februari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB. Langsung menuju kantor,
menyelesaikan tugas karena waktu tinggal beberapa hari lagi lalu pulang pukul
11.00 WIB
Selasa, 04 Februari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB. Langsung menuju PT. MCM
(Manggal Citra Mnadiri), disela-sela tugas akhir saya melanjutkan untuk
merampungkan wawancara yang mana wawancara ini masih tentang retester dan
masalah pada perusahaan ini. Lalu saya pulang pukul 10.30 WIB.
Rabu, 05 Februari 2020
Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB. Langsung menuju kantor,
menyelesaikan tugas karena waktu tinggal beberapa hari lagi lalu pulang pukul
11.00 WIB.
Kamis, 06 Februari 2020
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Hari ini saya berangkat pukul 07.00 WIB langsung menuju PT. MCM
(Manggala Citra Mandiri). Langsung saya menyelesaikan tugas saya sekalian
berpamitan dengan Bp. Manager yaitu Bp. Ali shodiq dan seluruh staff PT.
Manggala Citra Mandiri (MCM) Tulungagung serta memberi ucapa terimakasih
karena sudah memberi ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada saya selama
PPL di PT. Manggala Citra Mandiri (MCM) Tulungagung
Jum’at, 07 Februari 2020
Hari ini semua peserta PPL berangkat ke kantor pusat Mayangkara Group
di Blitar untuk berpamitan serta memberikan simbolis rasa terimakasih dari semua
peserta PPL kepada Pihak Mayangkara Group, karena sudah memberi kami
kesempatan untuk menimba ilmu dunia kerja di Mayangkara Group dan sudah
memberi kami ilmu dan pengalaman yang luar biasa berharga sekali buat kami.

Tulungagung, 07 Februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

H. MOKHAMAD KHOLID, M.Pd.I
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