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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Setiap tahun seluruh universitas meluluskan sarjana-sarjana muda, dengan 

begitu maka setiap tahun semakin banyak lulusan atau sarjana-sarjana muda, 

hal ini membuat persaingan didunia kerja menjadi semakin ketat dan dinamis. 

Ditambah lagi kini perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan 

demikian, setiap universitas menuntut mahasiswanya lulus bukan hanya 

memiliki kecerdasan intelektual saja tetapi juga harus memiliki kemampuan 

dasar. Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan sikap (attitude). 

Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menyiapkan para calon 

sarjana muda untuk menunjukkan bagaimana keadaan dunia kerja yang 

sebenarnya. Salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat beradaptasi 

dengan dunia kerja. Dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan, etika 

dalam bekerja, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan. 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

mengadakan PKL yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pelaksanaan 
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PKL merupakan salah satu persyaratan untuk kelulusan mahasiswa FE UNJ. 

Dengan adanya PKL yang dilakukan mahasiswa FE UNJ diharapkan 

mahasiswa dapat menambah pengalaman, mengasah kemampuan (skill), dan 

pengetahuan yang didapat selama berada di dunia kerja. 

Setiap Lembaga/Badan pemerintahan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk melakukan PKL, salah satunya adalah Badan Narkotika 

Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional atau yang lebih dikenal dengan 

nama BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

Praktikan melaksanakan PKL di salah satu Lembaga Pemerintah yaitu 

BNN karena ingin mengetahui lebih luas bagaimana mekanisme akuntansi di 

lembaga pemerintahan. Praktikan ditempatkan di Biro Keuangan Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

a. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Program 

Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Menerapkan ilmu akuntansi yang telah diperoleh selama perkuliahan; 
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c. Menciptakan professional, melatih tanggung jawab, dan 

menumbuhkan keahlian untuk memasuki dunia kerja sesuai bidang 

masing-masing. 

2. Tujuan PKL  

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku 

perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja; 

b. Membandingkan antara teori-teori yang didapat di perkuliahan 

dengan praktik kerja dilapangan secara langsung; 

c. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga 

kerja yang kompetitif dalam bersaing di dunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan PKL yang dilaksanakan mahasiswa/i diantaranya adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

Adapun kegunaan PKL bagi mahasiswa/i diantaranya adalah: 

a. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuannya terutama dalam bidang akuntansi; 

b. Sebagai sarana untuk praktikan mengetahui bagaimana kondisi nyata 

dunia kerja; 

c. Sebagai sarana pembanding antara ilmu yang didapatkannya selama 

perkuliahan serta ilmu yang didapatkannya selama di dunia kerja; 

d. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sehingga memiliki 

keterampilan lebih untuk memasuki dunia kerja. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

Adapun kegunaan PKL bagi Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu 

Perguruan Tinggi adalah: 

a. Menjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Jakarta dengan 

instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk PKL; 

b. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja 

agar lulusan Universitas Negeri Jakarta lebih dikenal oleh dunia kerja; 

c. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

mengaplikasikan teori yang telah didapatkan selama pekuliahan; 

d. Sarana untuk memperbaiki program pendidikan dalam upaya 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan/instansi. 

 

3. Bagi Perusahaan /Instansi 

Adapun kegunaan PKL untuk Perusahaan/Instansi tempat praktikan 

melaksanakan PKL adalah: 

a. Perusahaan/Instansi terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas 

operasionalnya; 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak; 

c. Membuka wawasan baru terkait ilmu yang diaplikasikan dalam 

perusahaan; 



5 
 

 
 

d. Ikut berpartisipasi untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang 

professional dibidang akuntansi. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL dibadan pemerintahan yang bertugas untuk 

menaungi masalah narkotika. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Instansi   : Badan Narkotika Nasional Bagian Biro Keuangan 

Alamat    : Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang  

      Jakarta Timur 

Telepon    : (021) 80871566 

(021) 80871567 

Faximile  : (021) 80885225 , 80871591 , 80871592 , 80871593 

Website    : www.bnn.go.id  

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Selama melaksanakan PKL, Praktikan melalui beberapa tahapan yang harus 

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

yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mengurus surat pengantar ke 

gedung R dan selanjutnya mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL 

di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke 

Biro Kepegawaian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Setelah 

http://www.bnn.go.id/
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surat permohonan PKL selesai dibuat oleh BAAK, kemudian Praktikan 

memberikan langsung surat permohonan PKL ke Biro Kepegawaian BNN. 

Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2017, Praktikan mendapat informasi dari 

Biro Kepegawaian BNN bahwa surat permohonan PKL diterima, dan 

Praktikan diizinkan melaksanakan PKL sesuai dengan tanggal yang tertera 

pada surat permohonan PKL tersebut dan ditempatkan di Biro Keuangan 

BNN.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL di Badan Narkotika Nasional dimulai pada 10 Juli 2017 

hingga 8 September 2017. Jam kerja Praktikan dimulai 08.00 hingga 16.00 

dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 pada hari Senin 

sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat jam kerja Praktikan dimulai 

pada pukul 07.30 hingga 16.30 dengan jam istirahat pukul 12.00 hingga 

13.30. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang Praktikan 

kerjakan selama melaksanakan PKL di Biro Keuangan BNN. Penyusunan 

laporan PKL ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan 

Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL 

dimulai sejak bulan September 2017. Praktikan memulainya dengan 
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mengumpulkan data berupa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk 

menyusun dan menyempurnakan laporan PKL. Data tersebut kemudian 

diolah dan disusun menjadi sebuah laporan PKL. 


