BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL
Perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki peran penting untuk
menjadi perantara untuk calon lulusan akan berusaha untuk memberikan
pembekalan yang sebaik-baiknya agar lulusannya dapat berkompetisi dengan
lulusan dari berbagai perguruan tinggi lain dalam bersaing didunia kerja. Semakin
banyaknya lulusan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi membuat dunia
pekerjaan semakin kompetitif.
Dalam proses pembekalan dalam perguruan tinggi memberikan teori yang
diajarkan dalam menghadapi dunia kerja. Selain itu, cara untuk menunjukkan
realita dalam dunia kerja kepada calon lulusan adalah dengan melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selama berlangsungnya proses pelaksanaan PKL,
Praktikan dapat mengaplikasikan segala pembekalan ilmu yang telah diberikan
saat perkuliahan dan sekaligus dapat meningkatkan softskill maupun kemampuan
yang didapatkan di lingkungan PKL baik dalam berinteraksi maupun dalam
mengatasi suatu persoalan.
PKL juga diadakan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta yang mengharuskan diikuti oleh seluruh mahasiswa,
PKL merupakan salah satu dari persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 SKS. Dengan pelaksanaan
PKL ini diharapkan bagi calon lulusannya mendapatkan gambaran tentang dunia
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kerja dan bisa belajar dalam memecahkan segala masalah yang sering dialami
dalam dunia kerja.
Saat pelaksanaan PKL, Praktikan melaksanakan praktik di perusahaan swasta
yang bergerak dibidang penyedia layanan pengiriman express dan solusi logistik
dan properti terpadu. Praktikan ditempatkan di bagian Finance, Accounting,
Billing and Collection (FABC). Praktikan lebih difokuskan dibagian accounting
dan membantu bagian billing RPX Group dengan holding company PT Repex
Wahana.
B. Maksud dan Tujuan PKL
Saat melaksanakan suatu kegiatan tentu harus memiliki maksud dan tujuan
yang berguna untuk dimasa mendatang, agar bisa menjadi pembelajaran dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan PKL terdapat maksud dan tujuan yang
diharapkan agar dapat tercapainya PKL yang efisien dan tepat sasaran.
1. Maksud PKL
a. Menuntaskan matakuliah PKL dengan bobot 2 SKS dengan memuaskan
dan sebagai syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
b. Memberikan gambaran tentang realita dalam dunia kerja sesungguhnya;
c. Sebagai pembelajaran bagi Praktikan dalam melatih dan menciptakan
rasa

tanggung

jawab

dalam

bekerja,

sikap

profesional

dan

menumbuhkan keahlian dalam diri.
2. Tujuan PKL
a.

Sebagai sarana menyalurkan ilmu teori yang sudah didapatkan
mahasiswa di perkuliahan;
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b. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa agar bisa mempesiapkan
menjadi pekerja yang kompetitif dalam bersaing dalam dunia
pekerjaan;
c.

Diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa untuk bisa memiliki
pemikiran yang terbuka dan dapat memecahkan suatu masalah yang
biasa dihadapkan dalam dunia pekerjaan;

d. Meningkatkan wawasan kemampuan,pengetahuan,pengalaman dan
keterampilan mahasiswa.
C. Kegunaan PKL
Pada saat pelaksanaan PKL diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi
mahasiswa. Manfaat pelaksaaan PKL juga diharapkan dapat dirasakan oleh
perusahaan dan perguruan tinggi.
1.

Bagi Mahasiswa (Praktikan)
a.

Menambah wawasan bagi mahasiswa di dunia kerja sehingga dapat
memiliki keterampilan tambahan bagi dirinya;

b.

Memberikan pengalaman beru bagi mahasiswa di dunia kerja;

c.

Sebagai mempratikkan serta membandingkan ilmu yang telah
didapatkan di perkuliahan dan yang didapatkan di dunia kerja;

d.

Mendapatkan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya;

e.

Mengarahkan sikap yang lebih bertanggung jawab dan kompeten
dalam melaksanakan pekerjaan yang didapat.

2.

Bagi Perusahaan
a.

Memunculkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi mahasiswa
maupun perusahaan;
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b.

Perusahaan terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan operasional
perusahaan;

c.

Membuka wawasan baru terkait ilmu yang diaplikasikan dalam
perusahaan..

3.

Bagi Perguruan Tinggi
a.

Meningkatkan kerjasama dan relasi bagi perguruan tinggi dan
perusahaan maupun instansi;

b.

Dapat mempersiapkan calon lulusan yang siap menghadapi dunia
kerja yang sesungguhnya;

c.

Meningkatkan kreadibilitas perguruan tinggi agar lebih dikenal
didunia kerja;

d.

Sarana untuk mengevaluasi program pembelajaran/pendidikan dalam
upaya

menghasilkan

lulusan

yang sesuai

dengan

kebutuhan

perusahaan/instansi didunia kerja.
D. Tempat PKL
Saat pelaksanaan PKL, Praktikan di tempatkan di perusahaan yang bergerak
dibidang pelayanan pengiriman express, logistik dan Properti. Praktikan
ditempatkan pada:
Nama Perusahaan

: PT Repex Wahana
Bagian Accounting di Finance, Accounting, Billing and
Collection (FABC).

Alamat

: Gedung RPX Center
Jalan Ciputat Raya No.99 Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310
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Telepon

: 021-75901800

Website

: www.rpx.co.id

E. Jadwal dan Waktu PKL
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan Praktikan mendapatkan info bahwa perusahaan PT
Repex Wahana sedang membutuhkan tenaga karyawan magang untuk
memperbantukan dalam operasional perusahaan. Praktikan kemudian mengirim
email terhadap HRD PT Repex Wahana berupa Curriculum Vitae (CV) dan surat
lamaran. Setelah menunggu beberapa waktu Praktikan menghubungi pihak
kepegawaian tentang tindak lanjut dari lamaran Praktikan kirim. Kemudian
Praktikan mendapatkan konfrimasi diterima dan diberi arahan untuk menunggu
intruksi selanjutnya. Setelah menunggu beberapa waktu Praktikan mendapat email
pemberitahuan untuk datang ke perusahaan tersebut untuk memulai bekerja
dengan membawa CV lengkap, surat permohonan PKL, kartu tanda mahasiswa
dan kartu tanda penduduk.
Sebelum memulai melaksanakan PKL Praktikan di wawancara ringan dengan
pihak HRD dan menandatangani beberapa perjanjian persetujuan. Kemudian
Praktikan diinformasikan dan diarahkan bahwa pelaksanaan PKL ditempatkan di
bagian accounting di PT Repex Wahana. Praktikan mulai melaksanakan PKL
pada tanggal 20 Juli 2017.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan PKL di PT Repex Wahana dimulai pada tanggal 20 Juli 2017
hingga 19 September 2017. Jam kerja Praktikan dimulai pada pukul 08.30 – 17.30
wib untuk hari senin sampai kamis, sedangkan hari jumat pukul 08.30-18.00 wib.
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Dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00 wib untuk hari senin sampai kamis dan
untuk hari jumat pukul 12.00-13.30 wib. Jam kerja ini diluar saat Praktikan
melakukan lembur untuk menyelesaikan deadline pekerjaan. Praktikan sempat
ditempatkan dibagian billing selama beberapa waktu untuk membantu proses
pekerjaan accounting dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Tahap Pelaporan
Saat membuat laporan ini dimulai setelah Praktikan telah menyelesaikan
Praktek Kerja Lapangan. Laporan ini dibuat bertujuan untuk melengkapi
persyaratan untuk menuntaskan persyaratan kelulusan matakuliah PKL serta
sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakutas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Saat menulis dan menyusun laporan ini Praktikan memulai dengan meminta
data berupa perihal profil perusahaan kepada bagian HRD PT Repex Wahana.
Praktikan juga mengumpulkan segala data yang pernah dikerjakan serta data
berupa berkas yang dibutuhkan untuk menyempurnakan laporan PKL. Data
tersebut kemudian diolah dan disusun dalam laporan PKL.

