BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Selama pelaksanaan kegiatan magang kerja yang telah saya lakukan di
kantor LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik
dan lancar tanpa hambatan, bahkan kemapuan mahasiswa ISB Atma Luhur yang
magang di kantor LPPOM MUI Prov. Kep. Babel tersebut diakui oleh Direktur
dan Staff LPPOM MUI Prov. Kep. Babel dimana dengan diminta penambahan
atau perpanjangan waktu magang oleh direktur untuk membantu kegiatan yang
diadakan MUI Prov. Kep. Babel yaitu Kongres Halal Internasional.
Selama kegiatan magang kerja berlangsung di LPPOM MUI Prov. Kep.
Babel saya bertugas dibawah bimbingan Manager Halal Audit Services
Management (HAMS) dan Manager Finance LPPOM. Pekerjaan yang saya
lakukan dalam membantu manager Halal Audit Services Management (HASM)
adalah memproses sertifikasi halal seperti memeriksa kelengkapan berkas
pengajuan sertifikat halal, mengolah dan memproses berkas pengajuan sertifikat
halal, uploud dan cross check berkas pengajuan sertifikat halal, mendata dan
melaporkan hasil uploud berkas yang diterima dan mendapatkan Surat Tanda
Terima Dokumen (STTD), serta memproses sertifikat halal produk UKM/IKM
yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa. Selain memproses
sertifikat halal saya juga ikut andil dalam memproses sertifikat pelatihan yang
dikeluarkan oleh LPPOM MUI Prov. Kep. Babel. Sertifikat yang dikeluarkkan
oleh LPPOM MUI Prov. Kep. Babel adalah sertifikat pelatihan Auditor Halal
Internal (AHI) yang berupa pelatihan yang diadakan untuk UKM/IKM yang ingin
mengajukan sertifikat halal, karena salah satu persyaratan dalam mengajukan
sertifikat halal adalah UKM/IKM harus memiliki penyelia halal yang memiliki
sertifikat AHI atau tersertifikasi, dan yang memiliki sertifikat AHI tidak harus
pemilik UKM/IKM, tetapi bisa karyawan atau orang sewaan jika UKM/IKM
tersebut pemiliknya non islam, karena syarat wajib penyelia halal harus beragama
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islam. Saya juga menjadi salah satu pengelia halal bagi UKM yang
kepemilikannya non islam.
Sedangkan dibawah bimbingan Manager Finance LPPOM MUI Prov. Kep.
Babel saya dibimbing dalam mengolah data penjualan tanah Kavling serta
mengolah data keuangan hasil penjualan tanah kavling tersebut.

Karena

LPPOM memilki beberapa usaha diluar kantor LPPOM MUI untuk dapat mensejahterakan karyawan serta umat tanpa menunggu dana Hibah atau dana yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan Perusahaan swasta.
Selama kegiatan magang kerja berlangsung, saya mendapatkan banyak
pengalaman dan pengetahuan baru yang berharga yang tidak saya dapati di
bangku kuliah atau mungkin di tempat lain. Setelah saya melaksanakan magang
kerja saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan
tugas yang diamanahkan kepada saya, saya lebih menghargai waktu, saya lebih
percaya diri dan skill komunikasi saya juga meningkat drastis. Serta saya dapat
survive didunia pekerjaan yang nyata berkat pengalaman megang kerja yang saya
dapatkan di LPPOM MUI Prov. Kep. Babel. kerena dunia pekerjaan tidak
semudah dan semenyenagkan yang saya ekspektasikan.

5.2. Saran
Selama melakukan kegiatan magang di LPPOM MUI Prov. Kep. Babel, ada
beberapa saran yang ingin saya sampaikan baik itu untuk pihak LPPOM MUI
maupun untuk mahasiswa magang berikutnya :

5.2.1. Untuk LPPOM MUI
1. Untuk karyawan agar lebih disiplin pada jam masuk atau keluar
kantor.
2. Diharapkan untuk karyawan agar tidak terlalu sungkan dalam
meminta bantuan kepada anak magang karena itu adalah tugas dan
kewajiban mahasiswa magang dalam melaksanakan kegiatan magang.
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3. Diharapkan sebelum memberikan tugas atau pekerjaan kepada
mahasiswa magang, para karyawan mampu memberikan bimbingan
terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanankan, agar hasilnya sesuai
dengan yang diharapkan.

5.2.2. Untuk Mahasiswa Magang Berikutnya
1.

Mempersiapkan diri dengan menguasai skill dan ilmu yang akan
diterapkan di tempat magang, agar memudahkan dalam melakukan
praktek magang kerja perusahaan.

2.

Menjaga nama baik perguruan tinggi dengan menjalankan norma dan
menjaga sikap terhadap sesama selama mengikuti kegiatan magang
kerja.

3.

Mematuhi peraturan yang ada di tempat magang kerja.

4.

Aktif dalam bertanya dan cekatan dalam bekerja.
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