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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Persaingan di dunia kerja turut berkembang seiring dengan berkembangnya 

zaman. Kemajuan penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam 

dunia kerja menuntut setiap manusia untuk dapat mengimbanginya. Indonesia 

sendiri mulai mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

dalam dunia kerja. Para pekerja dituntut untuk dapat mengimbangi kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut. Masyarakat di Indonesia akan di 

penuhi Tenaga Kerja Asing (TKA) apabila masyarakat asli Indonesia sendiri tidak 

dapat mengimbangi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut 

dan dapat menyebabkan angka pengangguran meningkat.  

       Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan masyarakat yang memiliki potensi 

dalam menghadapi tantangan – tantangan tersebut. Universitas merupakan salah 

satu instansi yang dapat menciptakan masyarakat yang dapat menghadapi 

tantangan – tantangan tersebut. Sebelum mahasiswa dapat turun ke dunia kerja, 

mahasiswa perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai dunia kerja tersebut. 

Program Studi Pendidikan Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta memberikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan 

bobot 2 SKS. Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan 

dapat memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, memperkenalkan 

mahasiswa terkait dengan dunia kerja, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah
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didapat pada bangku perkuliahan di perusahaan atau instansi yang dipilih sebagai 

tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) terutama di bidang Tata Niaga.  

       Mahasiswa dituntut untuk dapat berorganisasi, berperan aktif dalam setiap 

kegiatan, disiplin, serta bertanggung jawab pada saat melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Karena banyaknya manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di berbagai perusahaan dan disesuaikan dengan program 

studi setiap mahasiswa. Setelah Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dapat membuat suatu laporan mengenai hasil dari Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang telah dilaksanakan, menambah pengetahuan tentang dunia kerja serta 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan praktikan di PT. Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih. Kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti Seminar 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan selanjutnya untuk memenuhui salah satu 

persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dan sebagai pemenuhan dari persyaratan dari kelulusan S1 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta; 
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b. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kondisi 

langsung di dalam dunia kerja yang sesungguhnya; 

c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keterampilan, 

dan kesiapan bekerja dalam dunia kerja. 

2. Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

a. Mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja; 

b. Melatih mahasiswa untuk memilki kemampuan untuk menjadi 

pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu berorganisasi 

dengan orang lain, memecahkan masalah, dan mengambil 

keputusan dalam bekerja; 

c. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah 

dipelajari selama berkuliah dikelas di dalam dunia kerja. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

       Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) ternilai sangat besar, baik bagi 

mahasiswa, perguruan tinggi dan juga perusahaan. Diantaranya adalah: 

1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa 

a. Menambah pengalaman mahasiswa di dalam dunia kerja; 

b. Melatih mahasiswa dalam mengahadapi dunia kerja sebenarnya; 

c. Mengembangkan ilmu-ilmu tentang kepribadian; 

d. Menambah relasi dari karyawan PT. Perusahaan Listrik Negara 

(Persero); 

e. Mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama kuliah dalam 

dunia kerja. 
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2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

a. Meningkatkan pengembangan sumber daya mahasiswa untuk 

kesiapan dalam dunia kerja; 

b. Membangun kerja sama dan menjaga hubungan yang baik antara 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan 

tersebut; 

c. Memperkenalkan nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta di kalangan dunia usaha. 

3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih 

a. Membantu kegiatan pekerjaan pegawai PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero); 

b. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkompeten; 

c. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) dan ditempatkan di divisi Niaga. Berikut merupakan 

informasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan:  

1. Nama Perusahaan : PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi  

  Jakarta Raya Area Cempaka Putih 

2. Alamat   : Jl. A. Yani Kavling 60 By Pass, Jakarta Pusat 

3. Telepon  : (021) 425-5050 

4. Faks   : (021) 425-8152 

       Alasan dipilihnya tempat tersebut, yaitu karena PT. Perusahaan Listrik 

Negara (Persero) merupakan perusahaan pelayanan jasa listrik terbesar dan 

berpengaruh di Indonesia sejak awal berdiri. Dengan latar belakang tersebut, 

Praktikan berharap dapat memperoleh ilmu yang sebanding dengan reputasi PT. 

Perusahaan Listrik Negara (Persero).  

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

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

Terhitung dari tanggal 10 Januari 2017 s.d. 10 Februari 2017. Dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) waktu kerja yang ditentukan oleh 

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Cempaka Putih yaitu dari hari 

Senin s.d Jumat pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.  
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       Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

       Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 

instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) selama bulan Januari - Februari. Setelah menemukan perusahaan 

yang sesuai praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik 

Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada pihak BAAK Universitas Negeri 

Jakarta. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas 

Ekonomi dan BAAK Universitas Negeri Jakarta, praktikan mendapatkan 

surat pengantar Paktik Kerja Lapangan. Pengajuan tersebut dilakukan pada 

awal Januari 2017, surat pengantar tersebut diberikan kepada Kantor 

Distribusi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya 

dan langsung mendapatkan persetujuan dan ditempatkan di Area Cempaka 

Putih. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 10 Januari s.d 10 Februari 

2017, dengan ketentuan jam operasional:  

Hari masuk   : Senin – Jumat  

Jam kerja  : 07.30 – 16.00 WIB  

Waktu Istirahat  : 12.00 – 13.00 WIB  
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       Pada tanggal 10 Januari 2017, praktikan datang pukul 08.00 dan 

melakukan tahap pengenalan Praktik Kerja Lapangan (PKL) oleh Pak 

Bambang selaku Supervisor Pemasaran serta Pembimbing Praktikan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan diberi 

arahan mengenai beberapa materi, yaitu;  

 Perkenalan staff Divisi Niaga  

 Perkenalan unit – unit yang ada di PT. Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) Area Cempaka Putih 

 Penjelasan tentang SOP bidang pemasaran.  

       Pada minggu pertama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), Praktikan mengikuti orientasi penempatan dimana kami 

mempelajari dan mengerjakan bidang kerja yang sama, untuk kemudian 

ditempatkan pada bidang kerja yang akan menjadi fokus praktikan dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimulai di minggu 

kedua yaitu bidang pemasaran. 

3. Tahap Pelaporan 

       Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 

bulan Maret 2017. Dimulai dari mencari data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Setelah terkumpul, 

data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). 


