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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, mendorong perusahaan

untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dan mitra strategis

dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seringkali

bersaing untuk mendapatkan SDM yang kompeten dan berkualitas sedini mungkin.

Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas unggul dengan lebih cepat

dibanding pesaing, perusahaan biasanya memanfaatkan program Praktik Kerja

Lapangan (PKL) bagi mahasiswa dari suatu Universitas.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu lembaga pendidikan di

Indonesia yang memiliki sistem pendidikan yang menitikberatkan pada praktik dan

teori, diharapkan mampu mencetak atau menghasilkan tenaga-tenaga profesional

yang siap pakai sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mewujudkan itu,

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengadakan program

kegiatan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. Praktik Kerja Lapangan

diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa akan dunia kerja

yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan

Praktikan dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan dan

keterampilan serta mendapatkan pengalaman dalam menghadapi permasalahan

yang terjadi di tempat kerja secara lebih nyata.
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Sehubungan dengan adanya program PKL yang diadakan Universitas Negeri

Jakarta ini, Praktikan mendapatkan kesempatan melakukan PKL di PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur. Alasan Praktikan memilih

perusahaan Asuransi sebagai tempat melaksanakan PKL yaitu Praktikan tertarik

untuk mengetahui bagaimana proses keuangan terutama akuntansi pada Perusahaan

Asuransi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, Praktikan juga ingin melatih

kemampuan Praktikan di bidang akuntansi, dan mendapatkan informasi-informasi

tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan Praktikan.

Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan & Umum, pada bagian ini

Praktikan bertugas menangani kegiatan administratif perusahaan khususnya bagian

Akuntansi yang sesuai dengan bidang ilmu Praktikan. Selama melaksanakan PKL

ini Praktikan diberi kesempatan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya

mengenai pencatatan akuntansi pada perusahaan. Melalui kesempatan PKL ini,

Praktikan berharap agar ilmu yang didapat berguna bagi Praktikan untuk

menghadapi dunia kerja dimasa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Pelaksanaan program PKL yang diberikan Universitas Negeri Jakarta adalah

sebagai upaya agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja serta, melihat

secara nyata dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu

mengasah kemampuan dan keterampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan

dilaksanakannya PKL, antara lain:
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1. Maksud dari PKL

a. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan akademik Program Sarjana

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

b. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.

c. Menguji kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya pada saat

perkuliahan, sehingga dapat mengaplikasikan kedalam kegiatan yang

nyata yaitu di dunia asuransi.

d. Mempelajari suatu bidang kerja tertentu yang merupakan bagian dari

penerapan ilmu akuntansi.

e. Memberikan kontribusi pada perusahaan/instansi terkait dimana

mahasiswa melaksanakan PKL.

2. Tujuan dari PKL

a. Mengembangkan dan memantapkan sikap profesional yang nantinya

diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan

keahliannya masing-masing.

b. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dan

berpikir kritis dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi

saat melaksanakan PKL.

c. Menambah relasi Praktikan dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam

beradaptasi dan bersosialisasi dalam mempersiapkan diri untuk memasuki

dunia kerja.

d. Untuk mengetahui proses-proses akuntansi yang ada dalam asuransi PT

Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur.
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C. Kegunaan PKL

Praktik kerja lapangan sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

Praktikan, Universitas maupun perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL.

Adapun manfaat tersebut masing masing yaitu:

Manfaat bagi Praktikan:

1. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan dengan

profesional.

2. Mendorong mahasiswa untuk dapat menggali berbagai masalah baru serta

mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan kerja.

3. Menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan diri dalam mengaplikasikan

dan menganalisa ilmu serta kemampuan yang telah dimiliki.

4. Memberikan pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk baik dari ilmu yang

dipelajari sebelumnya maupun ilmu yang diperoleh dari kegiatan kerja praktik

lapangan.

Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta :

1. Membangun hubungan kemitraan yang baik antara perusahaan tempat

mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi Akuntansi.

2. Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Jakarta khususnya Program Studi Akuntansi.

3. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk

menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan kriteria

yang dibutuhkan perusahaan.
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4. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan

sumber daya manusia mahasiswa UNJ sehingga mampu bersaing di dunia

kerja.

Manfaat bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero):

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas

Negeri Jakarta dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan

memasuki dunia kerja.

3. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta program

praktik kerja lapangan.

4. Memperkenalkan dan membuka wawasan kepada mahasiswa tentang

bagaimana akuntansi yang dipakai dalam perusahaan asuransi.

5. Membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait.

6. Memperlihatkan integritas, budi pekerti, dan etika instansi dapat dijadikan

teladan di dunia kerja akademik.

D. Tempat PKL

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak di bidang lembaga keuangan non Bank. Berikut ini

merupakan informasi mengenai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Nama Perusahaan : PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Kantor Cabang Jakarta Timur

Alamat : Jl. Pemuda Kav. 85 Pulogadung
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Jakarta 13520

Telepon : +62214700778

Email : pwk_af@jiwasraya.co.id

Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan & Umum yang merupakan

supporting unit pada Kantor Cabang PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Praktikan

memutuskan melaksanakan PKL di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor

Cabang Jakarta Timur karena bagian dimana Praktikan ditempatkan sesuai dengan

bidang ilmu yang di dapatkan Praktikan selama duduk di bangku perkuliahan yaitu

akuntansi. Praktikan memilih Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai tempat PKL

karena Jiwasraya merupakan Perusahaan Asuransi dengan reputasi yang baik.

E. Jadwal Waktu PKL

Dalam melaksanakan PKL pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), terdapat

beberapa tahap–tahap yang Praktikan harus lalui. Berikut adalah rincian  tahapan

pelaksanaan PKL yang harus dilalui oleh Praktikan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Praktikan terlebih dahulu mencari informasi mengenai

mengenai beberapa perusahan yang menerima praktik magang. Awalnya, Praktikan

sudah mempersiapkan surat izin PKL dan Curriculum Vitae (CV)  untuk melamar

magang di Bank Sinarmas yang berlokasi di daerah Grogol. Selain melamar pada

Bank Sinarmas, Praktikan juga mengirimkan permohonan magang pada PT Cipta
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Mapan Logistik melalui e-mail. Namun Praktikan tidak mendapat jawaban dari

kedua tempat tersebut, akhirnya Praktikan memutuskan untuk mencari tempat lain.

Pada bulan Juli Praktikan mendapat informasi bahwa PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur dapat menerima mahasiswa yang ingin

melaksanakan magang. Setelah mengkonfirmasi informasi tersebut, Praktikan

kemudian melakukan persiapan, yang diawali dengan meminta formulir

pendaftaran PKL pada Gedung R Fakultas Ekonomi pada tanggal 17 Juli 2017,

yang selanjutnya diberikan kepada Koordinator Jurusan Program Studi S1

Akuntansi untuk ditandatangani.

Setelah formulir ditandatangani, Praktikan kemudian menyerahkan formulir

tersebut kepada Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) sebagai

permohonan pengajuan surat PKL. Surat Permohonan Pelaksanaan PKL tersebut

ditujukan pada bagian Kepegawaian Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dalam surat permohonan Praktikan mengajukan PKL di perusahaan tersebut pada

tanggal 31 Juli sampai dengan 26 September 2017.

Pada tanggal 21 Juli 2017, setelah surat permohonan dibuat, Praktikan

memberikan surat permohonan tersebut kepada Bagian Kepegawaian Kantor Pusat

PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bagian Kepegawaian Kantor Pusat PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) kemudian mengirimkan surat permohonan PKL tersebut ke PT

Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur. Setelah pemberian

Surat Permohonan Pelaksanaan PKL tersebut Praktikan diminta untuk menunggu

konfirmasi persetujuan dari perusahaan. Pada tanggal 26 Juli 2017, PT Asuransi
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Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur memberi konfirmasi persetujuan

dengan menghubungi Praktikan bahwa Praktikan dapat melakukan PKL sesuai

dengan waktu yang tertera di surat yang diajukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, sesuai dengan surat permohonan PKL Praktikan

melaksanakan PKL di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tanggal 31 Juli 2017

sampai dengan 22 September 2017 atau sebanyak 42 (empat puluh dua) hari.

Selama rentang waktu tersebut terdapat tanggal merah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu

pada 17 Agustus dalam ragka HUT RI ke-72, 1 September dalam rangka Hari Raya

Idul Adha, dan 21 September dalam rangka tahun baru Islam, yang menyebabkan

Praktikan hanya dapat melaksanakan PKL sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) hari

kerja.

Dikarenakan jumlah hari kerja yang berkurang, maka atas seizin bagian

Keuangan & Umum PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Praktikan diperbolehkan

memperpanjang waktu pelaksanaan PKL sampai pada tanggal 27 September 2017.

Sehingga total pelaksanaan PKL Praktikan adalah sebanyak 40 (empat puluh) hari

kerja.

Adapun jadwal kerja Praktikan selama menjalan PKL dapat dilihat dalam

Tabel I.1.
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Tabel 1.1

Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Keterangan

Senin 08.00 – 09.00

09.00 – 11.00

11.00 – 17.00

12.00 – 13.00

Morning Meeting

Selasa – Jumat 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Sumber: diolah oleh praktikan.

Setiap hari Senin pukul 09.00 WIB, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor

Cabang Jakarta Timur rutin melaksanakan Morning Meeting. Pada Morning

Meeting ini dilakukan doa bersama, briefing dan evaluasi kerja mingguan yang

dilakukan oleh seluruh pegawai dan agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor

Cabang Jakarta Timur.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Praktikan berkewajib menyusun laporan kegiatan PKL

sebagai bukti pelaksanakan PKL yang telah dilakukan. Laporan ini akan

dipertanggungjawabkan pada saat sidang PKL, selain itu penyusunan laporan ini

juga merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL sekaligus

menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini berisikan hasil pengalaman dan pengamatan Praktikan selama

melaksanakan kegiatan PKL di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang

Jakarta Timur. Dalam mempersiapkan Laporan PKL, Praktikan melakukan
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pengumpulan data-data dan berkas-berkas yang akan digunakan sebagai lampiran

saat melaksanakan PKL, tentunya Praktikan meminta izin terlebih dahulu kepada

pembimbing di tempat PKL Praktikan tentang data-data yang boleh Praktikan

lampirkan pada laporan PKL.

Praktikan mempersiapkan laporan PKL di pertengahan bulan September 2017.

Praktikan menyusun laporan PKL ini berdasarkan Pedoman Praktik Kerja

Lapangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2012, selain itu

dalam penyusunan laporan ini Praktikan di bantu oleh Bapak Muhammad Yusuf,

SE, MM. selaku Dosen pembimbing laporan PKL Praktikan.


