
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Perkembangan dunia yang semakin maju membuat perguruan tinggi di 

Indonesia negeri maupun swasta bersaing menciptakan lulusan yang terbaik. 

Tidak hanya ilmu pengetahuan yang di dapat oleh seorang mahasiswa, tetapi 

mahasiswa perlu menambah pengalaman atau meningkatkan Softskill nya. 

Menurut Widhiarso (2009:1) mengatakan, Softskill adalah seperangkat 

kemampuan yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang 

lain. Softskill memuat komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, 

membangun tim, serta kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian 

individu. Tujuan dari pelatihan Softkill adalah kapasitas kesempatan kepada 

individu untuk mempelajari perilaku baru dan meningkatkan hubungan antar 

pribadi dengan orang lain. 

Banyak nya lulusan perguruan tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia 

yang akhirnya menjadi pengangguran atau bekerja yang tidak sesuai dengan 

jurusan nya. Hal ini disebabkan karena mahasiswa hanya mendapatkan ilmu 

pengetahuan dari perguruan tinggi, mereka tidak diberi kesempatan untuk 

mengasah kemampuan nya pada bidang keahlian nya sehingga mereka 
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memilih untuk mencari pekerjaan lain atau mereka menjadi pengangguran 

karena tidak dapat bersaing dengan orang lain.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di Indonesia 

tahun 2017 mencapai 5,33 persen. Salah satu penyebab terjadinya 

pengangguran di Indonesia karena kurang kesadaran masyarakat dalam 

meningkatkan kemampuannya atau meningkatkan Softskill, mereka hanya 

menambah ilmu pengetahuan tanpa mengasah kemampuan nya sendiri. Tidak 

hanya itu faktor ekonomi dan pendidikan yang kurang menjadi salah satu  

faktor terjadinya pengangguran di Indonesia.  

Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, peran perguruan 

tinggi sangat di perlukan yaitu dengan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk menambah pengalaman bekerja di dunia kerja dengan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan merupakan 

suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada 

mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Dengan tujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan 

kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat saat 

perkuliahan. 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta mengadakan PKL yang harus diikuti oleh semua Mahasiswa. 

Pelaksanaan PKL merupakan salah satu persyaratan untuk kelulusan 

mahasiswa FE UNJ. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan 
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oleh Mahasiswa UNJ diharapkan mahasiswa dapat menambah pengalaman, 

mengasah kemampuan, dan pengetahuan yang ada di dunia kerja. 

PT Asuransi BRI Life memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

melakukan Praktik Kerja Lapangan. PT Asuransi BRI Life merupakan anak 

perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang bergerak di bidang jasa 

yaitu asuransi. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Asuransi BRI Life 

karena ingin mengetahui bagaimana akuntansi di dunia asuransi. Praktikan 

ditempatkan di divisi akuntansi dan keungan. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

A. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai persyaratan kelulusan 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta; 

B. Untuk mengetahui keadaan dunia kerja yang sebenarnya; dan 

C. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mengasah keahlian didalam 

diri sejak dini. 

 

2. Tujuan PKL 

A. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilan mahasiswa; 

B. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap 

tugas yang diberikan; dan 

C. Untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam akuntansi di PT 

Asuransi BRI Life. 

 

C. Kegunaan PKL 

Dalam pelaksanaannya, PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi 

mahasiswa. Manfaat pelaksanaan PKL juga dapat dirasakan oleh perusahaan 

dan perguruan tinggi. 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Meningkatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja yang 

sebenarnya; 
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b. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

program kerja pada perusahaan; dan 

c. Memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan 

secara efektif dan efisien. 

 

2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan dapat terbantu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari; 

b. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak kampus atau 

perguruan tinggi. 

 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Dapat menjalin informasi dan kerja sama pada pihak instansi; 

b. Mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia nyata; dan 

c. Mengevaluasi kurikulum yang ada di perguruan tinggi dengan keadaan 

dan kebutuhan di dunia kerja. 

 

D.  Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Asuransi BRI Life bidang jasa, 

praktikan ditempatkan di: 

Nama   : PT Asuransi BRI Life 

Alamat  : Gedung Irama Lt.5 

    Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2  
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    Jakarta Selatan 12950 

Telepon : (021) 526-1260 

Faximile : (021) 526-1258 

Website : www.brilife.co.id 

       Praktikan memilih PT Asuransi BRI Life sebagai tempat pelaksanakan 

PKL karena ingin mengetahui lebih jauh akuntansi dibidang jasa. Praktikan di 

tempat kan di divisi akuntansi dan Keuangan pada PT Asuransi BRI Life. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan PKL, praktikan harus mengurus surat pengantar ke 

gedung R dan BAAK. Setelah surat pengatar selesai dibuat oleh BAAK, 

praktikan mengirim surat pegantar, cv, dan transkip nilai langsung ke 

bagian MSDM & Diklat BRI Life. Selanjutnya tanggal 20 Juli 2017 pihak 

MSDM BRI Life mengabarkan bahwa praktikan diterima di PT Asuransi 

BRI Life di divisi Akuntansi & Keuangan dan dapat dimulai tanggal 10 

Juli 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL di PT Asuransi BRI Life dimulai pada tanggal 10 Juli 

hingga 1 September 2017. Jam kerja praktikan dimulai pukul 07:30 

hingga 16:30 WIB dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 

pada hari Senin sampai Jumat. Setiap hari nya sebelum melakukan 

http://www.brilife.co.id/
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aktivitas divisi Akuntansi dan Keuangan  membaca visi misi, nilai budaya 

dan doa yang dipimpin oleh salah satu karyawan dengan bergantian, dan 

diakhiri dengan jargon BRI Life YES. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah melaksanakan PKL, praktikan mulai menyusun laporan 

berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL 

di  PT Asuransi BRI Life. Laporan mulai disusun ketika praktikan 

mendapatkan dosen pembimbing yaitu pada tanggal 27 September 2017. 

Praktikan diberi kesempatan untuk membuat Laporan PKL selama 2 bulan 

dan 6 kali untuk pertemuan bimbingan dengan dosen pembimbing.  

Tujuan membuat laporan PKL untuk melengkapi syarat kelulusan mata 

kuliah PKL serta program studi Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan memulai nya dengan 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan PKL. 

Data tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan PKL. 


