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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Banyaknya lulusan dari berbagai Universitas baik dalam negeri maupun 

luar negeri setiap tahunnya membuat dunia kerja semakin sesak dengan 

persaingan yang semakin ketat. Dengan begitu, pendidikan memiliki peran 

yang sangat penting dalam membentuk ketrampilan dan kecakapan seseorang 

untuk memasuki dunia kerja. 

Dalam memasuki dunia kerja, calon-calon lulusan Universitas, tidak hanya 

dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki 

kemampuan dasar. Seperti kita ketahui, selama menempuh pendidikan di 

Universitas, mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu teori, seperti pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan 

ketiga hal tersebut, tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan 

formal. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja 

secara langsung di Instansi/ Lembaga yang relevan dengan program pendidikan 

yang diikuti. 

Salah satu program yang dapat ditempuh untuk dapat mewujudkan hal 

tersebut adalah dengan melaksanakan magang. Bentuk kegiatan yang dilakukan 

adalah pelatihan kerja yang dihadapkan langsung pada praktik kerja lapangan 
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dengan mengikuti semua aktivitas di lokasi kerja, sebagai pengaplikasian 

kemampuan pendidikan yang diperoleh mahasiswa di Universitas maupun dari 

kegiatan lain di luar Universitas. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada 

dalam kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ), yang 

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. Setiap mahasiswa FE UNJ Program 

Studi Akuntansi diwajibkan untuk mengikuti PKL karena merupakan salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 

Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebih 

mengenal, mengetahui dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang 

ada sebagai upaya untuk memersiapkan diri memasuki dunia kerja. Mahasiswa 

juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan di 

bidang yang dipilihnya dan dapat menilai kinerja perusahaan untuk mendapat 

kesempatan bergabung dalam perusahaan tersebut setelah lulus nantinya. 

Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan PKL pada Bagian Finance di 

PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT. SMART Tbk) selama 

46 hari kerja, mulai tanggal 10 Juli 2017 s.d 22 September 2017. PT. SMART 

Tbk merupakan perusahaan pemroduksi barang konsumen dari minyak sawit. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Adapun maksud penulis melaksanakan PKL antara lain adalah: 

a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kenyataan pada dunia kerja. 

b. Melakukan praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 

diambil oleh praktikan. 

c. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya di unit kerja 

praktikan melaksanakan PKL yaitu pada bagian Finance PT. SMART, 

Tbk. 

d. Meningkatkan wawasan mengenai keuangan. 

2. Adapun tujuan PKL adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran mengenai dunia kerja. 

b. Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengenai dan 

memahami siklus pembayaran pada PT. SMART, Tbk. 

c. Membiasakan praktikan dengan budaya bekerja pada perusahaan yang 

sangat berbeda dengan budaya belajar dari segi menejemen waktu, 

keterampilan berkomunikasi, serta kerja sama tim. 

d. Melatih kemampuan praktikan untuk mampu bersikap mandiri serta 

bertanggung jawab. 

e. Menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 

karena memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian sesuai 

dengan perkembangan yang ada saat ini. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL ini juga memiliki tujuan atau segi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaannya, termasuk bagi penulis, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

 a. Melatih kemampuan yang dimiliki selama perkuliahan 

b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi praktikan 

dalam melakukan setiap pekerjaan, serta dapat bersosialisasi dengan 

dunia kerja nyata. 

c. Mengembangkan ilmu yang telah didapat selama kuliah dan 

mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapat selama 

kuliah. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a.  Menjalin kerjasama dan mendapatkan feedback untuk 

menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di 

lingkungan Instansi atau Perusahaan sehingga dapat mewujudkan 

konsep link dan match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi 

dunia kerja. 

b. Mengetahui seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan 

yang terjadi di dunia kerja. 

3. Bagi Perusahaan 
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a. Praktikan dapat membantu pekerjaan yang terdapat di Instansi atau 

Perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

antara pihak fakultas dengan perusahaan. 

c. Adanya realisasi dan misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

kelembagaan instansi. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada: 

 nama perusahaan : PT. SMART Tbk 

 tempat : Sinarmas Land Plaza Tower II Lt. 22 

   Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 

 nomor telepon : (021) 50333888 

 nomor fax : (021) 50389999 

 email : investor@smart-tbk.com 

 divisi tempat PKL : Staff Bagian Finance – Non-Trading 

Alasan mengapa praktikan memilih PT. SMART, Tbk sebagai tempat PKL 

karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

barang konsumen yang menggunakan fasilitas berbasis teknologi dan informasi 

dalam kegiatan operasionalnya. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Dalam proses pelaksanaan PKL dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan PKL 

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan harus mendapat izin 

terlebih dahulu dari Fakultas dan Universitas. Proses permohonan izin 

tersebut dari Fakultas Ekonomi hingga ke Biro Administrasi Akademik 

dan Keuangan (BAAK) memerlukan waktu hingga satu minggu. Surat 

PKL yang telah selesai diproses, kemudian digandakan serta diberi cap 

dari pihak BAAK dan disampaikan kepada perusahaan tujuan tempat 

praktikan akan melakukan PKL dan Kepala Program Studi Akuntansi. 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan mendapatkan surat konfirmasi dari perusahaan atas 

kebersediaan perusahaan menerima praktikan untuk melaksanakan 

PKL. Setelah itu, perusahaan menempatkan praktikan pada bagian 

yang ditujukan untuk melaksanakan PKL selama 2 bulan, terhitung 

sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai 22 September 2017, dengan 

pelaksanaan kerja mulai hari Senin sampai hari Jumat, pukul 08.30 – 

17.30 WIB. 
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3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

Pada tahap ini, proses PKL dimulai setelah tahap pelaksanaan 

PKL berakhir. Hal pertama yang dilakukan praktikan adalah mencari 

data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL. Kemudian data 

tersebut diolah dan akhirnya diserahkan sebagai tugas akhir dengan 

membuat sebuah laporan PKL. Laporan ini disusun sebagai salah satu 

syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 


