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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Sulitnya mencari pekerjaan dan ketatnya persaingan kerja di Indonesia menjadi 

kendala yang akan dihadapi mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya dari 

perguruan tinggi. Saat ini, mahasiswa lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak 

hanya akan bersaing dengan sumber daya manusia Indonesia lainnya namun juga 

harus bersaing dengan sumber daya manusia dari negara ASEAN secara bebas. Hal 

ini tentu patut menjadi perhatian khusus bagi perguruan tinggi di Indonesia, 

khususnya Universitas Negeri Jakarta. 

       Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia wajib mempersiapkan sumber 

daya yang akan dihasilkan oleh perguruan tinggi itu sendiri untuk dapat bersaing di 

dunia kerja saat ini. Karena pada kenyataannya, pengangguran terjadi bukan karena 

sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, mengingat begitu banyak dan 

beragamnya jenis usaha yang berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan terdapatnya banyak lowongan kerja yang terdaftar di Indonesia 

yang dapat ditemui di media cetak maupun media elektronik. Melihat data tersebut, 

maka timbulah pertanyaan terkait penyebab angka pengangguran yang masih 

tinggi. 

       Kurangnya keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia dalam  menghadapi persaingan di dunia kerja adalah salah satu jawaban 

atas pertanyaan di atas. Karena meskipun banyak lowongan pekerjaan yang 
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tersedia, banyak pula pencari kerja yang tidak siap mengisi lowongan tersebut. 

Untuk itu, agar dapat bersaing guna memperoleh pekerjaan yang baik, setiap orang 

dituntut memiliki keterampilan dan keahlian yang baik pula. Salah satu cara 

meningkatkan keterampilan dan keahlian adalah dengan mempelajarinya melalui 

pendidikan di bangku sekolah sampai universitas. 

       Keterampilan dan keahlian yang dipelajari secara teori tersebut tidaklah cukup. 

Tidak jarang perusahaan mencari karyawan yang memiliki pengalaman langsung 

dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Artinya, setiap individu dituntut 

untuk mengerti teori yang diajarkan serta paham dalam pengaplikasian teori 

tersebut.  

       Persiapan yang baik menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi 

permasalahan tersebut. Perguruan tinggi dituntut untuk mempersiapkan serta 

menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas, yang tidak hanya berbekal 

kecerdasan intelektual saja, namun juga harus mempunyai keahlian di bidang yang 

digelutinya dan sikap (attitude) yang baik. Oleh karena itu, Universitas Negeri 

Jakarta mengadakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa yang 

memasuki tingkat akhir untuk membekali dirinya sebelum terjun langsung dalam 

ketatnya persaingan dunia kerja.  

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) itu sendiri adalah salah satu bentuk 

implementasi secara sistematis dan selaras antara program pendidikan di bangku 

perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 

tertentu dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat didalam kelas.  
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       Program PKL diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas 

kemampuan dan keterampilan lulusan Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi  

Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ). PKL yang merupakan salah satu mata kuliah 

yang ada dalam kurikulum FE UNJ ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang 

telah mereka dapatkan selama kegiatan perkuliahan.  

       Dengan diadakannya program PKL ini diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas lulusan mahasiswa Akuntansi FE UNJ sehingga dapat bersaing dengan 

baik dengan lulusan perguruan tinggi lainnya di Indonesia bahkan di Asia 

Tenggara. Selain itu, program ini diharapkan juga dapat membuat mahasiswa lebih 

mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja 

yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja 

sesungguhnya. 

       Sebagai salah satu mahasiswa Akuntansi FE UNJ yang sudah memasuki tahun 

akhir, maka praktikan diwajibkan mengikuti program PKL ini. Praktikan telah 

melakukan pengajuan permohonan PKL ke berbagai perusahaan, instansi 

pemerintah, dan kantor akuntan publik. Praktikan diterima untuk melakukan praktik 

kerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta yang 

beralamatkan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 (Balai Kota Lantai 14), DKI 

Jakarta. Praktikan ditempatkan sebagai staf akuntansi, yang memiliki tanggung 

jawab membantu menyelenggarakan kegiatan akuntansi dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Pelaksanaan PKL itu sendiri pastilah harus bermanfaat bagi praktikan, 

Universitas, dan juga bagi tempat praktikan melaksanakan PKL itu sendiri yakni di 

BPKD. Maka dari itu, pelaksaan PKL itu sendiri pasti memiliki maksud dan tujuan 

yang bermanfaat, khususnya bagi praktikan sebagai mahasiswa S1 untuk 

kedepannya mendapatkan banyak ilmu dan manfaat. Berikut merupakan maksud 

dan tujuan diadakannya PKL, yaitu: 

1. Maksud, antara lain: 

a. Mempelajari bidang akuntansi, khusunya akuntansi pemerintahan 

secara mendalam dengan melakukan praktik kerja di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. 

b. Mencari pengalaman dan realitas di dunia kerja, sehingga sudah 

mempunyai bayangan untuk terjun di dunia kerja nanti. 

c. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta.  

d. Menumbuhkan keahlian, profesional, tanggung jawab, dan etos 

kerja sejak dini pada diri praktikan. 

2. Tujuan, antara lain: 

a. Mendapatkan pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi 

pemerintahan secara langsung dalam bidang pengelolaan keuangan 

daerah di Provinsi DKI Jakarta. 
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b. Mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan melakukan proses 

akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah di sektor 

pemerintahan  secara langsung sesuai dengan teori yang telah 

didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan bimbingan dari pihak 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang ditunjuk sebagai 

pembimbing selama praktikan melaksanakan praktik kerja. 

c. Mempersiapkan diri praktikan untuk memasuki dunia kerja 

sesungguhnya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja 

kelak.  

d. Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan teori yang 

dipelajari dikuliah ke dalam dunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Setelah melaksanakan PKL, tentunya ada beberapa kegunaan yang didapat oleh 

praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat praktikan 

menuntut ilmu, dan BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagi tempat praktikan 

melaksanakan PKL. Berikut kegunaan dari diadakannya program PKL, yaitu: 

1. Bagi Praktikan: 

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan 

keterampilan yang telah didapat selama kegiatan perkuliahan. 

b. Mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapat dalam 

kegiatan perkuliahan. 
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c. Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk selanjutnya 

berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya. 

d. Belajar mengenal dinamika dan  kondisi nyata dunia kerja terutama 

ketika memposisikan diri sebagai seorang akuntan di sektor 

pemerintahan, baik pada unit kerja maupun lingkungan kerja.  

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Menjalin hubungan sinergis yang baik antara Universitas Negeri 

Jakarta dengan instansi yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk melaksanakan PKL. 

b. Menyiapkan lulusan Universitas Negeri Jakarta yang handal dalam 

bidang akuntansi. 

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta: 

a. Menjalin hubungan baik dan menumbuhkan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan BPKD Provinsi DKI Jakarta. 

b. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang 

melaksanakan PKL, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan 

perencanaan peningkatan sumber daya manusia. 

c. Membantu kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. 
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D. Tempat Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di institusi yang bergerak dalam bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Provinsi DKI Jakarta. 

Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, (Gedung 

Balai Kota Lantai 7, 14 dan 15), DKI Jakata 

Telepon : (021) 3455-038 

Website : www.bpkad.jakarta.go.id      

Alasan praktikan memilih BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat 

praktik kerja antara lain, yaitu:  

1. Rekomendasi tempat dari pihak keluarga dikarenakan instansi BPKD 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan program studi praktikan di 

perkuliahan yakni S1 Akuntansi. 

2. Praktikan ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan 

pemerintahan, khususnya dalam Provinsi DKI Jakarta. Karena BPKD 

adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik 

Pemerintah Provinsi DKI yang mengelola seluruh keuangan SKPD-

SKPD seluruh instansi / dinas di DKI Jakarta. 

E. Jadwal Waktu PKL 

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang 

harus dilalui. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh Praktikan, 

yaitu: 

http://www.bpkad.jakarta.go.id/
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1. Tahap Persiapan 

       Sebelum melaksanaan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) 

yang ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI 

Jakarta. Setelah surat permohonan selesai di buat oleh BAAK, kemudian 

dilanjutkan dengan memberikan langsung surat permohonan PKL ke Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, 

sekitar satu  minggu kemudian BPKD memberi respon yang positif dengan 

menyetujui permohonan magang praktikan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan PKL di BPKD dimulai pada tanggal 20 Juli 2017 

sampai dengan 15 September 2017 yang dilaksanakan setiap hari kerja, dimulai 

pada pukul 07.30 sampai 16.00 WIB. Sedangkan waktu istirahat dari pukul 

12.00 sampai dengan 13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

       Praktikan menyusun laporan PKL yang merupakan salah satu syarat 

kelulusan Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Praktikan  mempersiapkan Laporan PKL di mulai dari akhir 

bulan September hingga pertengahan bulan November 2017. 


