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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Dewasa ini fenomena meningkatnya pertumbuhan penduduk di 

Indonesia yang semakin tinggi, maka semakin meningkat juga SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang dimiliki Indonesia,  namun dengan semakin 

meningkatnya SDM yang dimiliki Indonesia tersebut tidak memastikan 

bahwa SDM tersebut dapat bersaing dengan Negara lain. Maka dari itu 

Indonesia harus membekali pendidikan dan keterampilan sehingga SDM 

yang dimiliki menjadi SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan 

Negara lain. Salah satunya adalah dengan terjun langsung ke Dunia kerja, 

karena terjun langsung ke dunia kerja dapat melatih SDM dengan 

sendirinya, karena di dunia kerja sesorang dituntut untuk tidak hanya 

mengandalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tapi juga harus 

menggunakan keahlian dan keteramprilan yang tinggi agar mampu 

bersaing dengan yang lain, di dunia yang semakin global seperti saat ini, 

dengan keahlian dan keterampilan tersebut maka seorang mampu bersaing 

di dunia kerja secara optimal dibidang yang dimilikinya dan mampu 

memberi manfaat baik kepada dirinya sendiri atau instansi tempat 

berkerjanya. 
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Pada dasarnya permasalahan dalam dunia kerja sangatlah luas dan 

kesiapan adalah sesuatu yang harus dipersiapkan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, pendidikan adalah tolak ukur yang telah menjadi sorotan 

dimata dunia, baik Pendidikan Dalam Negeri mapun Luar Negeri yang 

dapat menciptakan SDM yang berkualitas sehingga mampu menjadikan 

kehidupan yang lebih baik. 

Mahasiswa lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri diharapkan 

mampu menjadi penerus bangsa yang dapat membuat kehidupan yang 

lebih baik, tapi pada kenyataannya banyak dari lulusan tersebut  

mengalami kesulitan untuk beradaptasi dalam dunia kerja, hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya kompetansi dan pengetahuan terhadap 

praktik kepada dunia kerja nyata, maka dari itu mahasiswa harus 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya di 

dunia kerja nyata yang dilakukan memalui PKL (Praktek Kerja Lapangan). 

PKL adalah sebuah sarana bagi mahasiswa untuk mewujudkan 

sikap, ilmu pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang diperoleh 

mahasiswa di bangku kuliah, pelaksanaan PKL diberbagai perusahaan dan 

instansi akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk minimba ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Universitas Negeri Jakarta 

adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang mentapkan PKL sebagai 

salah satu syarat kelulusan, PKL juga merupakan program untuk 

memberikan pengalaman kepada mahasiswa sekaligus keterampilan 

dengan cara terjun langsung kedalam dunia kerja sesungguhnya.  



3 
 

 
 

Sebagai mahsiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya 

mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, praktikan menjalankan 

kewajiban untuk melaksanakan PKL di Kantor Pusat PERUM DAMRI 

yang berlokasi di Jalan Matraman Raya No. 25, RT.2/RW.1, Palmeriam, 

Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140, 

selama kurang lebih 2 (dua) bulan atau 40 (empat puluh) hari kerja. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

a. Memperluas sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang didapatkan di bangku kuliah untuk dapat 

diterapkan di dunia kerja yang nyata. 

b. Membandingkan sekaligus menerapkan pengetahuan akademis 

berupa teori yang didapat dibangku kuliah ke dunia kerja yang 

sesungguhnya.  

c. Memberikan kontribusi terhadap instansi atau lembaga 

pemerintahan dimana praktikan mempraktikannya yaitu di 

Kantor Pusat PERUM DAMRI. 

 

2. Tujuan PKL 

a. Memberikan mahasiswa pengalaman yang sesunguhnya 

tentang dunia kerja yang tidak didapatkan di bangku kuliah. 
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b. Menerapkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap 

profesinonal dalam bekerja sehingga menambah pengalaman 

serta ketrampilan untuk persiapn terjun langsug di dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

c. Meningkatkan kerjasama sekaligus membina hubungan baik 

antara Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Jakarta dengan 

instansi terkait dimana prkatikan memparakikan di Kantor 

Pusat PERUM DAMRI. 

 

C. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dari pada PKL itu sendiri dimana Praktikan 

mempraktikannya di Kantor Pusat PERUM DAMRI 

1. Kegunaan Bagi Mahasiswa 

a. Persiapan sekaligus penglaman bagi diri sendiri untuk terjun ke 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Sebagai pelatihan rasa disiplin atas tugas yang diberikan ketika 

praktikan mempratikanya di Kantor Pusat PERUM DAMRI. 

c. Melatih praktikan untuk dapat bersosialisai yang lebih baik di 

dunia kerja yang didalamnya terdapat sub-sub organisasi agar 

dapat bekerja dengan baik. 

 

 



5 
 

 
 

2. Kegunaan Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Kantor Pusat 

PERUM DAMRI dimana praktikan mempraktikannya. 

b. Mingingkatkan Citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta untuk menciptakan calon para pekerja yang berkualitas 

baik. 

 

3. Kegunaan Bagi Kantor Pusat PERUM DAMRI. 

a. Menjaga sekaligus menjalin hubungan baik antara Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Kantor Pusat 

PERUM DAMRI dimana praktikan mempraktikannya. 

b. Bagi Kantor Pusat PERUM DAMRI mendapatkan tenaga kerja 

tambahan secara cuma-cuma untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di Instansi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta, yaitu: 

Tempat  : Kantor Pusat PERUM DAMRI 

Alamat   : Jalan Mtraman Raya No. 25, RT.2/RW.1,  

Palmeriam, Matraman,  
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Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 13140. 

No. Telepon/Fax : (021)85833131 

E-mail   : humas@damri.co.id 

Praktikan memilih Kantor Pusat PERUM DAMRI sebagai tempat 

melaksanakan PKL karena praktikan menyadari bahwa Kantor Pusat 

PERUM DAMRI ini adalah yang mengawasi berbagai cabang yang ada di 

Indonesia dari Sabang sampe Merauke, selain itu praktikan menganggap 

bahwa Kantor Pusat PERUM DAMRI ini merupakan tempat yang tepat 

untuk melatih kemampuan praktikan di bidang Akuntasi khususnya 

perpajakan, karena begitu banyak pajak yang harus diurus di Kantor Pusat 

PERUM DAMRI  ini, yaitu mengurus pajak dari setiap cabang yang ada. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pusat PERUM DAMRI 

selama kurang lebih 40 hari kerja, yaitu dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 08 September 2017, pratikan melakukan kegiatan PKL 

pada waktu kerja normal yang berlaku di Kantor Pusat PERUM DAMRI, 

Senin sampai Jumat, masuk pukul 08.00-17.00. Pelaksanaan kegiatan PKL 

dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah langkah pertama dalam 

pelaksanaan kegiatan PKL, pada tahap persiapan ini, praktikan 

mailto:humas@damri.co.id
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membuat surat izin melaksanakan PKL dari Universitas Negeri 

Jakarta untuk diajukan kepada Kantor Pusat PERUM DAMRI, 

kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 surat izin melaksanakan 

PKL praktikan diserahkan kepada Kantor Pusat PERUM 

DAMRI dibagian SDM. Selanjutnya, praktikan diberikan surat 

balasan dari Kantor Pusat PERUM DAMRI bahwasannya, 

praktikan diterima untuk PKL di Kantor Pusat PERUM 

DAMRI pada tanggal 10 juli 2017 sampai 08 Sepetember 2017. 

Kemudain pada tanggal 10 Juli 2017 tepatnya pada hari senin, 

dimana hari pertama praktikan melaksanakan kegiatan PKL, 

praktikan pada senin paginya di training oleh pihak SDM 

dengan maksud dan tujuan untuk diarahkan kemana praktikan 

akan ditempatkan dan siapa senior pembimbing praktikan. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKL di Kantor Pusat 

PERUM DAMRI dilaksanakan selama 40 hari kerja, kegiatan 

PKL dilaksanakan mulai hari Senin, 10 Juli 2017 sampai 

dengan hari Jumat, 08 September 2017. 

 

c. Tahap Penulisan PKL 

Tahap penulisan laporan PKL dilaksanakan setelah 

pelaksanaan kegiatan PKL, pada tahap ini, praktikan menyusun 
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laporan dari hasil kegiatan PKL setelah praktikan mendapatkan 

data-data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan PKL dan 

praktikan mendapat dosen pembimbing yang sudah ditentukan 

untuk berkonsultasi dalam penulisan laporan PKL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


