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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang PKL 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan 

tinggi, dipaparkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pada program studi Strata 1 

(S1) di perguruan tinggi, keberhasilan yang ingin dituju adalah sebagai analis dan 

pembuat keputusan karena keilmuan yang dipelajari bersifat luas dan fokus pada 

pemecahan masalah. Tentunya setiap perguruan tinggi memiliki harapan untuk 

lulusannya terutama program studi S1 untuk mendapatkan pekerjaan yang 

mumpuni. 

Di era globalisasi persaingan semakin ketat, termasuk dalam hal mencari 

pekerjaan. Kini baik perusahaan maupun instansi tidak lagi hanya melihat calon 

karyawan dari ijazah dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka juga 

melihat kemampuan calon karyawan dan pengalaman bekerja yang dimiliki oleh 

calon karyawan.  

Akuntansi merupakan jurusan yang paling favorit di perguruan tinggi untuk 

rumpun SOSHUM (Sosial dan Humaniora). Salah satu alasan mengapa akuntansi 
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menjadi prodi yang begitu diminati adalah disebabkan oleh bidang akuntansi 

merupakan pekerjaan yang universal. Maksudnya di segala jenis perusahaan 

membutuhkan bidang akuntansi mulai dari perusahaan swasta, perusahaan negeri, 

konsultan, lembaga sosial dan lain-lain. Namun, kenyataan yang terjadi saat lulusan 

akuntansi melamar pekerjaan dan kemudian bekerja, ilmu yang selama ini mereka 

dapatkan diperkuliahan tidak semuanya bisa diterapkan pada praktik kerja. Dapat 

dikatakan bahwa di dunia kerja hanya keilmuan dasar saja yang dirasa cukup sesuai 

dari yang mereka pernah pelajari dengan dunia kerja. Contoh dalam pengkodean 

akun memang mahasiswa diajarkan dasar seperti angka 1 untuk akun harta, angka 

2 untuk akun hutang, angka 3 untuk akun modal, dan seterusnya. Akan tetapi, yang 

terjadi kode akun sendiri tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri dan 

tidaklah sama persis karena yang dipelajari pun yang lazim saja. 

Berangkat dari keadaan inilah maka dibutuhkan suatu program kegiatan praktik 

kerja lapangan (PKL) di perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan agar lulusannya 

nanti siap memasuki dunia kerja, sehingga tidak lagi merasa kaget pada perbedaan 

dari yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, Universitas 

Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi menjawab keadaan ini dengan 

membuat kegiatan praktik kerja lapangan sebagai persyaratan mahasiswa untuk 

meraih gelar sarjana ekonomi. 

Pada kesempatannya, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang property industrial estate dan kawasan bisnis 

serta usaha-usaha penunjang lainnya di ibukota Jakarta, yaitu PT  Jakarta Industrial 

Estate Pulogadung (JIEP). Bagi praktikan ini merupakan hal yang menarik karena 
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karakteristik perusahaan yang unik dan dapat dikatakan sebagai usaha yang 

tergolong perlu perhatian khusus karena merupakan perusahaan negara 

(BUMN/BUMD) yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, 

dalam proses akuntansi yang belaku di perusahaan dapat menjadi pembelajaran 

bagi praktikan karena cukup banyak perusahaan yang terlibat sebagai pengguna 

Kawasan Industri Pulogadung, sehingga diperlukan standar operasional perusahaan 

yang baik. 

 

B. Maksud dan tujuan PKL 

Maksud dan tujuan diselenggarakannya praktik kerja lapangan yang 

dilaksanakan oleh praktikan sebagai berikut: 

1. Maksud kegiatan PKL yang dilakukan praktikan, yaitu: 

a. Menerapkan ilmu yang telah praktikan enyam di bangku kuliah terkhusus 

ilmu akuntansi dengan dunia kerja. 

b. Mempelajari bidang kerja tertentu selama di tempat praktikan menjalankan 

praktik kerja lapangan. 

c. Menyiapkan lulusan universitas yang kompeten dan profesional untuk 

terjun ke dunia kerja. 

 

2. Tujuan praktikan menjalankan kegiatan PKL, yaitu: 

a. Memahami pengaplikasian ilmu yang praktikan miliki selama perkuliahan 

dengan gambaran pekerjaan di dunia kerja. 

b. Mendapatkan wawasan baru dan pengalaman kerja atas bidang kerja yang 

dilakukan oleh praktikan. 
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c. Mendidik praktikan untuk memiliki mental yang kuat dan profesional dalam 

menghadapi dunia kerja. 

d. Menambah relasi guna mempersiapkan diri bila praktikan memasuki dunia 

kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dari kegiatan PKL yang praktikan kelompokkan menjadi 

tiga bagian dan secara rinci praktikan paparkan sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan 

a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat saat kuliah serta membandingkan 

dengan dunia kerja. 

b. Membangun mental dan sikap kerja yang etis untuk siap menghadapi dunia 

kerja. 

c. Mendapatkan wawasan dan pengalaman langsung mengenai bidang kerja 

yang ditekuni praktikan saat menjalankan kegiatan praktik kerja lapangan. 

d. Menambah relasi dan kemungkinan untuk bekerja di perusahaan setelah 

lulus. 

 

2. Bagi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi – UNJ 

a. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi tempat praktikan menjalani 

PKL. 

b. Menjadi sarana pengembangan dan evaluasi akademik yang cukup efektif 

dan efisien. 
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c. Mencetak lulusan yang kompeten dan profesional yang siap terjun ke dunia 

kerja. 

 

3. Bagi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

a. Menambah produktivitas perusahaan karena adanya tambahan tenaga kerja. 

b. Menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Negeri 

Jakarta. 

c. Evaluasi eksternal terkait bidang kerja dari segi pendidikan karena adanya 

praktikan perusahaan bisa mendapatkan informasi dari apa yang mereka 

pelajari selama perkuliahan tentang bidang kerja. 

d. Bentuk promosi dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menambah 

eksistensi perusahaan. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan 

negara (BUMN/BUMD) yang bergerak di bidang property industrial estate dan 

kawasan bisnis serta usaha-usaha penunjang lainnya, yaitu PT JIEP. Berikut ini 

informasi singkat mengenai PT JIEP: 

perusahaan : PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) 

alamat  : Jalan Pulokambing No. 1 Kawasan Industri Pulogadung 

telepon  : 021 – 460 0305 

website : www.jiep.co.id 

e-mail  : jiep@jiep.co.id 

penempatan : Departemen Accounting & Tax 
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Praktikan memilih PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung karena lokasi 

kantor tidak jauh dari rumah tinggal praktikan. Selain itu, praktikan merasa 

tertantang untuk belajar dengan karakteristik perusahaan yang unik. 

 

E. Jadwal waktu PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan selama libur semester 

genap dari tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 September 2017 bertempat di PT 

Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Berikut ini adalah tahapan yang dilalui oleh 

praktikan dalam menempuh kegiatan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan kegiatan PKL, praktikan membuat surat pengantar pada 

bulan April 2017 untuk permohonan PKL di Biro Administrasi Akademik 

Keuangan dan Hukum (BAAKHUM) yang ditujukan kepada Human Capital 

Development Department (Lampiran 1 halaman 51). Kemudian praktikan 

memberikan surat permohonan PKL tersebut ke front office PT Jakarta Industrial 

Estate Pulogadung bersama curriculum vitae, cover letter, serta lampiran daftar 

hasil studi dan sertifikat yang dimiliki praktikan. Kemudian instansi menyetujui dan 

menghubungi praktikan pada pertengahan Mei 2017 untuk melaksanakan PKL di 

instansi tersebut. Secara resmi instansi mengirimkan surat konfirmasi (Lampiran 2 

halaman 52) dan disampaikan kepada BAAKHUM melalui pos pada bulan Juni 

2017. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

dimulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 08 September 2017. Setelah 

melaksanakan PKL selama 45 hari kerja praktikan mendapatkan surat pernyataan 

selesai PKL. Selama melaksanakan PKL di PT JIEP, praktikan bekerja dengan 

waktu kerja seperti yang ada dalam tabel I.1: 

 

Tabel I.1 

Jadwal Jam Kerja 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin - Kamis 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 08.00 – 16.00 12.00 – 13.30 

Sumber : Kontrak Kerja Magang PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

 

3. Tahap Pelaporan 

Pratikan menyelesaikan pelaksanaan PKL dibuktikan dengan keluarnya surat 

keterangan selesai PKL yang terlihat pada lampiran 3 halaman 53. Praktikan 

mendapatkan penilaian PKL yang diberikan oleh kepala departemen Accounting & 

Tax (lampiran 4 halaman 54) dan daftar hadir yang telah ditandatangani kepala 

departemen Accounting & Tax (Lampiran 5 halaman 55). 

Praktikan menyusun laporan PKL dari bulan September 2017 dan selesai pada 

bulan November 2017. Selama penyusunan laporan PKL, praktikan berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing dibuktikan dengan kartu bimbingan pada lampiran 6 

halaman 59. 


