BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL
Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar
di dunia. Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk yang
mencapai kurang lebih 253 juta jiwa (detikFinance, 2014). Dengan jumlah
penduduk yang besar, mereka butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup
nya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Dengan begitu, kehidupan mereka
akan tercukupi apabila mereka memiliki pekerjaan karena akan mendapatkan
penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
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Labour Organization (ILO), penduduk suatu negara dibedakan

menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ketentuan ini juga
mengacu pada ketentuan internasional dalam hal ini World Bank yang menyatakan
batas usia kerja adalah 15-64tahun (Alfaridy, 2012).
Jadi berdasarkan artikel diatas, siapapun penduduk yang sudah memasuki umur
tersebut dan sudah bisa melakukan sebuah pekerjaan, maka penduduk tersebut
dapat dikatakan sebagai tenaga kerja. Namun, banyak yang beranggapan bahwa
apabila penduduk telah memasuki usia 17 tahun, penduduk itu baru dikatakan
sebagai tenaga kerja. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa penduduk
dengan usia diatas 20 tahun yang layak disebut sebagai tenaga kerja.
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Setiap manusia memiliki tujuan hidup nya masing-masing. Manusia butuh
berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satunya dengan cara
menempuh jenjang pendidikan dari dasar sampai ke perguruan tinggi. Dengan
begitu, masyarakat akan beranggapan bahwa manusia yang memiliki jenjang
pendidikan tinggi akan mendapat pekerjaan yang layak. Namun pada kenyataannya,
banyak lulusan dari perguruan tinggi yang sudah mendapatkan gelar sarjana sulit
untuk mendapat pekerjaan.
Permasalahan mahasiswa fresh graduate untuk mendapat pekerjaan sudah
menjadi hal biasa. Banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa sulit untuk
mendapat pekerjaan. Salah satunya adalah karena mahasiswa terlalu fokus untuk
mengejar IPK yang sempurna. Namun, mahasiswa juga harus menyadari bahwa
IPK sempurna saja tidak cukup untuk bertahan ketika memasuki dunia kerja.
Mahasiswa membutuhkan pengalaman dan keahlian lain yang seharusnya dapat
ditemukan ketika duduk di bangku kuliah. (Yogie Prasetyo Adi, 2015).
Jadi menurut artikel diatas, yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah
pengalaman dan skill yang unggul. Mahasiswa melakukan perkuliahan hanya
berfokus pada teori saja, tanpa ada pengalaman praktik secara langsung. Karena
teori yang diberikan pada saat perkuliahan kurang efektif apabila direalisasikan
dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja lebih dibutuhkan soft skill dan pengalaman
untuk menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja.
Tujuan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) adalah
berusaha untuk menghasilkan dan memiliki mahasiswa dengan lulusan terbaik
supaya siap untuk bersaing di dunia kerja. Salah satunya dengan program Praktik
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Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa diterjunkan secara langsung untuk bekerja di
sebuah perusahaan supaya mahasiswa mendapatkan pengalaman baru dan siap
untuk menghadapi dunia kerja. Praktik ini juga bertujuan supaya mahasiswa dapat
mengaplikasikan teori yang sudah diberikan saat perkuliahan ke dalam dunia kerja.
Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui bagaimana lingkungan dunia kerja
secara langsung, agar keterampilan dan keahlian mahasiswa terbentuk dengan
sendirinya. Oleh karena itu, mahasiswa lulusan FE UNJ akan menghasilkan tenaga
kerja profesional yang berkualitas. Tidak hanya unggul dalam kecerdasan
intelektual namun mahasiswa lulusan FE UNJ juga memiliki keunggulan dalam
interpersonal dan intrapersonal skill yang baik.
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh mahasiswa Fakultas
Ekonomi (FE) untuk program studi S1 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta
(UNJ). Mahasiswa melakukan PKL selama minimal 40 hari kerja di perusahaan
atau entitas tertentu. Program PKL ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa S1
Akuntansi FE UNJ karena PKL adalah salah satu prasyarat untuk menyelesaikan
dan mendapat gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Praktikan telah melakukan pengajuan permohonan PKL ke berbagai
perusahaan, baik itu swasta maupun sektor publik. Dan praktikan diberi kesempatan
untuk melakukan PKL di Perusahaan Terbuka Telekomunikasi Indonesia (PT
Telkom Indonesia) yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Praktikan melakukan
PKL selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan 8 September
2017. Praktikan ditempatkan di segmen Financial Managent Services (FMS)
karena sesuai dengan bidang praktikan yaitu mengenai lingkup ekonomi. Praktikan
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mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan di unit FMS PT Telkom
Indonesia. Untuk praktikan ini sangat sesuai dengan latar belakang praktikan yang
membutuhkan pengalaman kerja di lingkup keuangan.

B. Maksud dan Tujuan PKL
Pelaksanaan PKL mempunyai maksud dan tujuan untuk praktikan, universitas,
dan PT Telkom Indonesia selaku tempat praktikan melaksanakan PKL. Maksud dan
tujuan ini mempunyai sisi positif khususnya untuk praktikan agar mendapatkan
manfaat dan ilmu yang berguna kedepannya ketika menjadi lulusan mahasiswa
Strata 1 (S1). Berikut ini maksud dan tujuan dilakukan nya PKL, yaitu:
1. Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain:
-

Memenuhi mata kuliah PKL serta sebagai salah satu syarat kelulusan
untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta;

-

Mempelajari bidang akuntansi melalui praktik kerja lapangan secara
lebih mendalam, sehingga dapat mengaplikasian teori yang sudah di
dapat selama perkuliahan di kampus;

-

Mencari pengalaman kerja secara langsung di sebuah perusahaan,
supaya ketika terjun ke dunia kerja sesungguhnya sudah siap dengan
pengalaman dan skill yang berkualitas;

-

Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan meningkatkan
mutu secara profesional agar menumbuhkan tanggung jawab dan
kinerja dengan baik;
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-

Menghasilkan keterampilan dan keahlian profesional untuk persiapan
praktikan menghadapi dunia kerja sesunggungnya.

2. Tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain:
-

Menambah pengetahuan mengenai ilmu akuntansi secara langsung
dalam pengelolaan keuangan di perusahaan management service
dengan profit motif;

-

Mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja nyata bagi praktikan
untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia kerja;

-

Mahasiswa dapat mengaplikasikan, mengetahui, dan membandingkan
teori yang sudah di dapat ketika perkuliahan dengan dunia kerja yang
sesungguhnya;

-

Meningkatkan kemampuan praktikan untuk menghadapi dunia kerja
dan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya.

C. Kegunaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki kegunaan setelah praktikan
melakukannya. Ada beberapa kegunaan yang diperoleh terutama untuk praktikan,
FE UNJ, dan bagi PT Telkom Indonesia selaku tempat praktikan melakukan PKL.
Adapun kegunaan PKL tersebut yaitu:
1. Kegunaan PKL bagi praktikan:
a. Mengaplikasikan dan meningkatkan keterampilan teori akuntansi ke
dalam dunia kerja;
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b. Menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih tanggung jawab terhadap
pekerjaan yang didapat dalam dunia kerja;
c. Menambah relasi yang dapat memperluas informasi mengenai dunia
kerja;
d. Mempersiapakan diri untuk mengahadapi pesaing dengan tenaga kerja
lain.
2. Kegunaan PKL bagi FE UNJ:
a. Menjalin hubungan yang baik antara Universitas Negeri Jakarta dengan
perusahaan tempat PKL;
b. Mencetak lulusan terbaik yang siap menghadapi persaingan dalam
dunia kerja.
3. Kegunaan PKL bagi PT Telkom Indonesia
a. Meningkatkan

produktivitas

perusahaan

karena

mendapat

tambahan tenaga kerja baru;
b. Menjalin

hubungan

yang

baik

antara

perusahaan

dengan

Universitas Negeri Jakarta.

D. Tempat PKL
Praktikan melakukan PKL di perusahaan management service dengan profit
motif yang mengelola keuangan perusahaan. PKL praktikan ditempatkan pada:
Nama

: PT Telekomunikasi Indonesia

Alamat

: Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Gambir Jakarta
Pusat
: (021) 3440404
: www.telkom.co.id
: Divisi Enterprise Service, Segmen Financial Management
Services

Telepon
Website
Penempatan
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Praktikan memilih PT Telkom Indonesia sebagai tempat untuk melakukan
PKL karena praktikan ingin mengetahui bagaimana alur kerja di perusahaan ini.
Dengan adanya praktik ini, praktikan mempunyai kesempatan untuk menjadi
karyawan PT Telkom Indonesia sementara waktu. Dengan begitu, praktikan dapat
memahami proses alur transaski yang dilakukan dan bagaimana pengelolaan
keuangan yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia.

E. Jadwal Waktu PKL
Dalam melaksanakan PKL, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh
praktikan dari sebelum mulai melakukan PKL sampai dengan praktikan
menyelesaikan PKL. Berikut tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu:
1) Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh
praktikan. Yang harus dilakukan pertama kali oleh praktikan adalah mencari
informasi perusahaan yang menyediakan tempat untuk melakukan PKL.
Setelah praktikan mencari, PT Telkom Indonesia siap menerima praktikan
yang ingin melakukan PKL. Setelah PT Telkom Indonesia sudah sesuai untuk
praktikan sebagai tempat PKL, selanjutnya praktikan membuat surat
pengantar dari kampus di Gedung R Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta lalu akan di proses oleh Biro Administrasi, Akademik, dan Keuangan
(BAAK) UNJ. Proses pembuatan surat pengantar dari BAAK UNJ
memerlukan waktu kurang lebih 2 hari kerja. Ketika surat pengantar sudah
selesai, praktikan memberikan surat pengantar tersebut ke PT Telkom
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Indonesia.
Setelah surat tersebut diterima oleh PT Telkom Indonesia, perusahaan
mengkonfirmasi bahwa praktikan dapat melakukan PKL di PT Telkom
Indonesia segman Financial Management Services yang mulai dilaksanakan
pada 10 Juli sampai dengan 8 September 2017. PT Telkom Indonesia
memberikan surat balasan untuk pihak kampus yang menyatakan bahwa
praktikan dapat melakukan PKL di PT Telkom Indonesia.
2) Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di PT Telkom Indonesia dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 sampai
dengan 8 September 2017 yang dilaksanakan oleh praktikan selama 5 hari
dalam seminggu. Jam kerja PT Telkom Indonesia ketika praktikan melakukan
PKL dimulai pukul 08.00-17.00 WIB.
3) Tahap Pelaporan
Setelah praktikan selesai melaksanakan PKL, maka praktikan wajib untuk
menyusun laporan PKL sebagai pertanggung jawaban untuk syarat kelulusan
sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta. Praktikan membuat laporan PKL ini di mulai dari akhir September
sampai awal November.

