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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-4, setelah 

Tiongkok, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sebanyak 

kurang lebih 260 juta (2016). Sekitar 66,5% dari jumlah penduduk Indonesia 

berada di usia produktif yaitu 15-65 tahun.  

Banyaknya penduduk usia produktif ini bisa menjadi sebuah 

kesempatan dan menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Kesempatan yang 

dimaksud adalah pemanfaatan maksimal penduduk usia produktif sebagai 

tenaga ahli yang kemudian dapat membantu perkembangan dan kemajuan 

bangsa Indonesia. Akan tetapi, jika kita liat dari sisi negatifnya, fakta ini dapat 

menjadi masalah pelik, yakni masalah tenaga kerja dan pengangguran. 

Permasalahan tenaga kerja dan pengangguran memang sudah lama 

terjadi di Indonesia. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, kurang 

teredukasi dan terampilnya penduduk usia produktif juga menjadi salah satu 

faktor penyumbang terbesar bagi masalah yang cukup mengkhawatirkan 

sejak beberapa tahun belakangan ini. 

Menghadapi kondisi ini, Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Jakarta 

mewajibkan para mahasiswanya untuk menjalani program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi. 

Untuk program studi S1 Akuntansi, mahasiswa diwajibkan untuk praktik 
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dalam lingkup kerja akuntansi, baik di lingkup kerja akuntansi biaya, 

keuangan, manajemen atau pemeriksaan akuntansi (audit).  

Dengan adanya program PKL ini, praktikan diharapkan dapat 

memperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan dunia kerja. 

Program ini sebagai upaya dalam mempersiapkan praktikan memasuki dunia 

kerja. Dengan begitu, lulusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi-UNJ 

diharapkan memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi ketatnya 

persaingan kerja. Praktikan melaksanakan program PKL di salah satu 

perusahaan negara, yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

(selanjutnya disebut PT JIEP) di departemen Accounting & Tax. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berikut ini merupakan maksud dari kegiatan PKL, antara lain: 

1. Memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat kelulusan 

Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Jakarta. 

2. Mempelajari bidang kerja akuntansi secara lebih mendalam melalui 

praktik kerja yang sesungguhnya. 

3. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan 

praktikan, yaitu akuntansi. 

Sementara itu, adapun tujuan dari kegiatan PKL, antara lain: 

1. Memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai bidang kerja 

akuntansi. 

2. Memperoleh pengalaman dari kerja nyata yang sesuai dengan materi 

yang didapatkan dalam proses perkuliahan. 
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3. Mengasah keterampilan kerja praktikan, serta sikap profesionalitas 

praktikan dalam bekerja. 

 

C. Manfaat PKL 

Berikut manfaat PKL bagi praktikan, Fakultas Ekonomi-UNJ dan 

instansi tempat praktik (PT JIEP): 

1. Bagi Praktikan 

Adapun manfaat PKL bagi praktikan, antara lain: 

a. Melatih keterampilan mahasiswa program studi S1 Akuntansi 

sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 

unit-unit kerja dalam lingkungan perusahaan. 

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah 

diperoleh dari pendidikan formal. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi-UNJ 

Adapun manfaat PKL bagi Fakultas Ekonomi-UNJ, yakni 

mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan dan tuntutan 

pembangunan pada umumnya, Dengan demikian, Fakultas Ekonomi-

UNJ dapat mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan 

kualitas layanan pada stakeholders. 
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3. Bagi Instansi Tempat Praktik (PT JIEP) 

Adapun manfaat PKL bagi instansi tempat praktik (PT JIEP), 

antara lain: 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 

sosial kelembagaan. 

b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 

antara perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

 

D. Tempat PKL 

Berikut adalah tempat pelaksanaan kegiatan Program Kerja Lapangan 

yang dipilih oleh praktikan: 

nama   : PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP)  

alamat  : Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung  

Jakarta 13920 

telepon   : (021) 4600305 

faksimile  : (021) 4600730 

email   : jiep@jiep.co.id 

website   : www.jiep.co.id  

penempatan  : Accounting & Tax Department  

Praktikan memilih PT JIEP sebagai tempat melaksanakan PKL karena 

lokasi PT JIEP yang tidak terlalu jauh dari rumah dan kampus praktikan. 

Praktikan juga ingin mengimplementasikan materi akuntansi dan perpajakan 



5 

 

  

yang dipelajari dan didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, praktikan juga 

ingin mengetahui sistem kerja perusahaan negara yang bersifat unik, sebab 

perusahaan negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan 

swasta dan instansi milik pemerintah. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan PKL terbagi atas 3 (tiga) fase; yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pelaporan PKL. Berikut penjelasan tiap-tiap fase 

kegiatan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan berlangsung di bulan Juni selama kurang lebih 1 

(satu) bulan. Dalam tahap persiapan, praktikan mengurus surat 

pengantar dari kampus (terlampir pada lampiran 1 halaman 49), dan 

transkrip nilai, serta menyiapkan surat lamaran, CV dan sertifikat-

sertifikat sebagai penunjang dokumen untuk mengajukan permohonan 

kegiatan PKL.  

Setelah seluruh dokumen terkumpul, praktikan mengirimkan 

dokumen tersebut dalam bentuk pdf ke e-mail divisi Organization 

Development PT JIEP. Kemudian, setelah 2 (dua) minggu, praktikan 

dihubungi dan diminta untuk datang sesuai dengan tanggal yang 

diajukan untuk memulai kegiatan PKL. Praktikan mengajukan PKL 

untuk tanggal 3 Juli sampai dengan 1 September 2017. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan program PKL sesuai dengan tanggal yang 

diajukan oleh praktikan pada surat pengantar, yakni dari tanggal 3 Juli 2017 

sampai dengan 1 September 2017 (43 hari kerja), absensi dan log kegiatan 

dicatat secara harian (terlampir pada lampiran 4 dan 5, halaman 52-57). 

Praktikan ditempatkan di departemen Accounting & Tax. Adapun jadwal 

kerja praktikan tertera pada tabel I.1. 

Praktikan diberikan surat keterangan dari perusahaan setelah 

menyelesaikan kegiatan PKL yang menyatakan bahwa praktikan telah 

melaksanakan PKL di perusahaan tersebut dan memperoleh kompetensi di 

bidang Akuntansi, surat ini terlampir pada lampiran 2 halaman 50. Selain 

itu, praktikan diberikan nilai atas pekerjaan praktikan, yang mana terlampir 

pada lampiran 3 halaman 51. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan melakukan tahap pelaporan sejak praktikan melaksanakan 

kegiatan PKL di PT JIEP pada bulan Juli. Tahap pelaporan berlangsung 

hingga Desember 2017. 

Tabel I.1 

Jadwal Jam Kerja PT JIEP 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin-Kamis 08.00-12.00 

13.00-17.00 

12.00-13.00 

Jumat 08.00-12.00 

13.30-16.00 

12.00-13.30 

Sumber: Staff Organization Development PT JIEP 


