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A. Latar Belakang PKL 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan 

tersebut. Dimulai dari suatu ilmu pengetahuan yang hanya dipraktekkan oleh 

ilmuan amatir atas dasar hobi, menjadi tumbuh dan berkembang dari teori dan 

adanya pergeseran paradigma yang menjadikan ilmu menjadi matang sampai 

saat ini. Tetapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari 

teknologi yang berkembang. Dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan daan 

Teknologi yang sangat pesat kita didorong untuk ikut mengikuti alur 

perkembangan teknologi modern yang ada saat ini, dan ini akan menjadi 

dilema untuk kita semua jika kita tidak bisa melawan atau memfilternya, tentu 

ini akan menjadi boomerang untuk diri kita sendiri. Untuk itu kita harus bisa 

mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Salah 

satu caranya yaitu dengan ikut berperan aktif didalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi itu sendiri, melalui sekolah-sekolah, ide-ide baru, 

dan juga kreasi yang kita ciptakan, ini akan sangat bermanfaat untuk bisa 

bersaing dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi saat ini. Namum berbeda halnya jika kita hanya pasif dan hanya 

menikmati hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

saja, maka sama saja kita hanya dianggap sebagai penonton dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dan sangat disayangkan 

sekali jika hal tersebut terjadi pada diri kita pribadi masing-masing.  

       Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

sumber daya manusia terutama pada lulusan mahasiswa akuntansi yang 

bergelar S.E merupakan model utama dalam suatu usaha, maka kualitas tenaga 

kerja harus dikembangkan dengan baik. Profesi akuntan mengalami 

perkembangan pesat seiring tingginya tuntutan masyarakat dunia usaha dan 

perkembangan global. Sebagai profesional di bidang akuntansi, seorang 

sarjana akuntansi dapat mengembangkan karirnya sebagai pengusaha atau 

sebagai akuntan profesional, seperti akuntan publik, akuntan intern, akuntan 

pemerintah, dan akuntan pendidik. Tetapi masih minimnya jumlah akuntan di 

Indonesia. Mengacu data Inkindo, Sekretaris DPP Ikatan Nasional Konsultan 

Indonesia, Jawa Timur (Adi Prawito), membandingkan jumlah profesi akuntan 

di beberapa negara anggota ASEAN pada tahun 2016. Di Thailand jumlah 

akuntan sebanyak 56.125 orang, Malaysia berjumlah 30.236 orang, Singapura 

sebanyak 27.394, Philipina sebanyak 19.573 akuntan, sedangkan di Indonesia 

sebanyak 15.940 orang. Masih minimnya jumlah akuntan di Indonesia daripada 

akuntan asing di Asia Tenggara  menjadikan Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) 

sebagai lembaga profesional akuntansi harus terus berupaya melakukan 

sertifikasi akuntan untuk menjadi akuntan profesional. Didalam kegiatan 
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perkuliahan sehari-hari, materi perkuliahan yang didapat oleh mahasiswa 

hampir sebagian besar adalah teori yang didapat dari berbagai sumber yang 

didapat oleh dosen maupun atas usaha dari mahasiswa itu sendiri. Untuk 

mempraktekkan dan memperdalam teori-teori yang telah didapat tersebut 

mahasiswa membutuhkan sebuah wadah yang dapat menampung mahasiswa 

tersebut untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperolehnya dibangku 

kuliah sebelum mereka akan memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

Seiring dengan perkembangan dunia kerja yang pesat menuntut para pelaku di 

dunia kerja, harus dapat memanfaatkan peluang dan kondisi yang ada saat ini. 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan lulusan mahasiswa akuntansi yang 

berkualitas, serta berwawasan luas agar dapat bersaing di dunia kerja baik 

nasional maupun internasional. 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiiki tujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan yang pernah praktikan dapat pada mata 

kuliah Etika Profesi Akuntan yang sebagaimana membahas suatu perilaku 

perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran 

manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan 

terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan, serta untuk mendapatkan 

kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada 

kaitannya dengan kurikulum pendidikan. 

       Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Universitas Negeri 

Jakarta memiliki sistem pendidikan yang menitikberatkan pada praktek dan 

teori, yang diharapkan mampu mencetak atau menghasilkan tenaga-tenaga 
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profesional yang siap kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk 

mewujudkan itu, Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 

Akuntansi mempunyai program mata kuliah PKL yang wajib bagi mahasiswa, 

yang bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan kerja serta menambah 

kesiapan dalam menghadapi dunia kerja memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai dunia kerja dan untuk membekali mahasiswa agar 

mampu mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam dunia kerja 

termasuk beradaptasi dengan sistem teknologi dan informasi yang ada saat ini 

di dunia kerja yang tidak mereka dapatkan di universitas serta mengembangkan 

potensi yang mereka miliki melalui pengalaman nyata yang penuh 

pembelajaran yang bermanfaat. 

       PKL dapat dilakukan pada perusahaan yang diharapkan bisa memberikan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam ranah kognitif yang menyatakan kembali 

konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan 

berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, 

konseptualisasi, penentuan dan penalaran, afektif ,dan psikomotor dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya. Sehingga praktikan mampu mengembangkan 

wawasan lingkungan kerja, sikap disiplin, dan keterampilan bekerja guna 

menjadi tenaga kerja berkualitas dan siap bersaing.  
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Salah satu tujuan diadakannya PKL yaitu untuk memperkenalkan 

mahasiswa ke dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga jika sudah saatnya 

mahasiswa tersebut terjun ke masyarakat maka tidak akan canggung lagi 

dengan situasi yang dihadapinya. 

Adapun maksud Praktikan melaksanakan PKL antara lain: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan matakuliah Praktik Kerja Lapangan 

pada program studi S1 Akuntansi sebanyak 2 sks; 

2. Memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di tempat 

PKL; 

3. Melatih Praktikan agar siap bekerja pada dunia kerja nantinya; 

4. Membiasakan praktikan untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab 

terhadap lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL adalah: 

1. Bertujuan memenuhi persyaratan kelulusan Strata Satu (S1) Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk menyandang gelar 

Sarjana Ekonomi (S.E); 

2. Memberikan gambaran bagi praktikan mengenai bagaimana cara bekerja 

yang baik dan benar pembelajaran yang didapat di dunia pendidikan 

khususnya pada bangku perkuliahan; 
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3. Melatih praktikan agar memiliki pola pikir yang kreatif, inisiatif, cepat 

tanggap, profesional, berkualitas, disiplin, bertanggung jawab dan siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya; 

4. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada pada 

kondisi nyata dalam perusahaan; 

5. Sebagai sarana pembanding antara ilmu pengetahuan yang dipelajari saat 

perkuliahan dengan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya; 

6. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuan dengan 

perkembangan zaman; 

7. Melatih Praktikan untuk dapat bekerja secara profesional, berinteraksi 

dengan baik serta beretika yang benar di dalam tim di lingkungan kerja; 

8. Menciptakan pola pikir dan perilaku positif yang dapat diterapkan di dunia 

kerja; dan  

9. Membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

 

       Ketentuan dalam perlaksanaan PKL mahasiswa harus mempelajari 

pekerjaan di unit kerja tempat mahasiswa ditugaskan. Semua data harus dicatat 

dengan sistematis dan lengkap. Mengikuti semua kegiatan dan tata tertib yang 

berlaku di unit kerja dimana mahasiswa ditempatkan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. 
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C. Kegunaan PKL  

       Praktik Kerja Lapangan ini memiliki segi kegunaan bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu bagi Praktikan, 

Fakultas dan Perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL 

1. Bagi Praktikan  

a. Untuk memenuhi salah satu matakuliah PKL sebanyak 2 sks di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Melatih keterampilan Praktikan sesuai dengan pengetahuan terkait 

dengan akuntansi pemerintahan yang terdapat pada pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 tentang persediaan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 

c. Melatih kesiapan Praktikan pada dunia kerja sesuai dengan 

pengetahuan terkait dengan mata kuliah Prilaku Organisasi dan Etika 

Profesi Akuntan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

d. Sebagai sarana untuk memberikan dan/atau menambah pengalaman, 

wawasan, pengetahuan juga mengimplementasikan ilmu pada bidang 

pekerjaan di dunia kerja yang sesungguhnya; 

e. Mengenal bagaimana kondisi serta dinamika yang ada dan terjadi 

dalam dunia kerja; 

f. Melatih kedisiplinan Praktikan dan komitmen bekerja saat memasuki 

dunia kerja yang sesungguhnya 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, lembaga Universitas 

mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan instansi 

pemerintahan atau swasta dimana mahasiswa ditempatkan; 

b. Dapat menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga kerja Indonesia; 

c. Untuk memperkenalkan Program Studi S1 Akuntansi Universitas 

Negeri Jakarta kepada khalayak lebih luas; 

d. Mendapatkan umpan balik berupa masukkan untuk menyempurnakan 

kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten 

dan terampil; 

e. Merupakan salah satu indikator penilaian kemampuan dan kompetensi 

mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja. 

 

3. Bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja 

Indonesia 

a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan memberikan 

manfaat antara perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta; 

b. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis 

antara instansi atau perusahaan dengan perguruan tinggi; dan  

c. Membantu meringankan kegiatan operasional perusahaan dalam 

melaksanakan pekerjaan.   
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D. Tempat PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah perusahaan. Berikut nama 

perusahaan beserta alamat lengkapnya yaitu: 

Nama Instansi : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga  

   kerja Indonesia 

Alamat  : Jl. MT Haryono Kav.52 RT.11 RW.6, Pancoran,  

     Kota Jakarta Selatan – 12770 

Telepon  : Halo TKI : 08001000 / Luar Negerti : +6221 29244800 

Fax  : (021) 29244810 

Website  : www.bnp2tki.go.id  

 

       Praktikan memilih pada Biro Keuangan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga kerja Indonesia, bagian Rumah Tangga dan 

Perlengkapan (RTP) BNP2TKI sub bagian persediaan sebagai tempat 

pelaksanaan pkl . 

 

E. Jadwal Waktu PKL  

       Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 

sampai dengan 22 September 2017. Adapun Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dibagi dalam empat tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Observasi Tempat PKL 

 Pada tahap ini Praktikan melakukan observasi awal ke perusahaan 

yang akan menjadi tempat PKL. Observasi mulai dilakukan dari awal bulan 

http://www.bnp2tki.go.id/
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Juni 2017. Praktikan memastikan apakah perusahaan tersebut menerima 

mahasiswa PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang 

dibutuhkan untuk magang sebagai karyawan PKL di perusahaan tersebut. 

Pada tahap observasi ini, praktikan mendatangi langsung kantor Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang 

berada di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan.  

 

2. Tahap Persiapan PKL  

       Dalam tahap ini Praktikan mempersiapkan syarat-syarat pengantar dari 

Universitas Negeri Jakarta untuk ditunjukkan kepada perusahaan yang 

akan menjadi tempat Praktikan PKL. Praktikan membuat surat pengantar 

permohonan izin PKL dari fakultas untuk selanjutnya diserahkan ke 

BAAK. Pada awal bulan Juli 2017 Praktikan mulai mengurus syarat 

administrasi yang menjadi persyaratan. Diantaranya yaitu Surat 

Permohonan Izin PKL dari Universitas Negeri Jakarta. Pada tanggal 21 Juli 

2017 surat tersebut sudah selesai dibuat. Kemudiaan Praktikan memberi 

Surat kepada bagian Tata Usaha Biro Keuangan BNP2TKI, dan beberapa 

hari kemudian tepatnya akhir bulan Juli 2017, Praktikan mendapatkan 

persetujuan untuk melakukan PKL diperusahaan tersebut melalui telepon.  
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3. Tahap Pelaksanaan PKL 

       Jadwal waktu Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak tanggal 24 

Juli 2017 sampai dengan 22 September 2017. Kegiatan PKL rutin Praktikan 

lakukan dari hari senin sampai hari Jumat, terkecualikan hari libur nasional 

dan tanggal merah. Dengan jadwal waktu kerja yakni: 

Hari Jam Kerja Keterangan 

SENIN – KAMIS  08.00 – 12.00  

12.00 – 13.00 Jam Isoma 

13.00 – 16.30  

JUMAT 08.00 – 11.30  

11.30 – 13.00 Jam Isoma  

13.00 – 17.00  

SABTU – MINGGU  LIBUR   

 

   Sumber : data diolah oleh Praktikan  

   Tabel 1 : Jadwal Pelaksanaan PKL 

 

4. Tahap Penulisan Laporan PKL  

       Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikun. Praktikan mulai 

melakukan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang menjadi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam 

melakukan tahap pelaporan, pertama-tama praktikan membaca dan 
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memahami pedoman penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang di 

peroleh dari website FE UNJ. 

       Data-data untuk penyusunan laporan PKL, Praktikan kumpulkan dari 

hasil observasi yang Praktikan lakukan dan melakukan komunikasi yang 

Praktikan lakukan dengan pembimbing dan karyawan lain di tempat PKL. 

Selain itu praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan pencarian data 

dengan melakukan browsing Internet. Setelah semua bahan terkumpul, 

praktikan mulai melakukan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa program studi S1 

Akuntansi.  

 

Tabel 1.2 Time Schedule Praktik Kerja Lapangan 

Bulan 

 

Tahap  

Juni  Juli  Agust Sep Okt Nov  Des 

Tahap Persiapan PKL         

Tahap Pelaksanaan PKL         

Tahap Penulisan Laporan         

Tahap Penyerahan Laporan 

PKL dan Sidang PKL 

       

Sumber : Data diolah oleh Praktikan 

  Tabel 2  : Time Schedule PKL 

 


