
1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar belakang PKL 

       Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. 

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada 

pemberian teori dan praktek dalam skala kecil. Agar dapat memahami dan 

memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka 

mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di 

instansi/lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. 

       Selain itu, yang sangat sering dibicarakan baik dalam lingkungan 

pendidikan atau bahkan lingkungan bisnis adalah Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA), dimana terjadinya perdagangan bebas di lingkungan negara-negara 

ASEAN. Terdapat juga persyaratan umum yang harus dimiliki sebuah negara 

agar produk barang dan jasa bisa bersaing anta negara ASEAN yakni negara-

negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

terampil, cerdas, dan kompetitif. Dengan adanya MEA maka semakin 

menjadi tugas yang besar bagi sarana pendidikan di Indonesia untuk bergegas 

dalam mempersiapkan lulusan terbaiknya agar mampu bersaing dengan 

masyarakat ASEAN lainnya dalam mendapatkan peran yang andil dalam 

dunia kerja. 
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       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 

profesional yang siap kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk 

mewujudkan itu, Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 

Akuntansi mempunyai program mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yang wajib bagi mahasiswa dengan bobot 2 SKS, pelaksanaan PKL ini 

merupakan sebagai salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa FE UNJ yang 

bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan kerja serta menambah 

kesiapan dalam menghadapi dunia kerja.  

       Dalam kegiatan PKL, mahasiswa memiliki kesempatan untuk melakukan 

praktek kerja secara langsung dengan mengikuti semua aktifitas di lokasi 

kerja. Namun diperlakukan standar yang tepat agar mahasiswa dapat 

meningkatkan ketrampilan praktik kerja yang sesuai dengan dunia kerja. PKL 

dapat memberikan pengalaman praktis baik dalam bentuk soft skill maupun 

hard skill. Mahasiswa dapat lebih mudah menapaki karir jika memiliki 

banyak pengalaman kerja. Melalui program PKL, mahasiswa dapat belajar 

beradaptasi dalam lingkungan kerja. 

       Pada kesempatan ini, praktikkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di instansi Pemerintahan karena ingin mengetahui sistem akuntansi 

pada dunia pemerintahan. Praktikan ditempatkan di Pusat Sistem Informasi 

dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI selama 45 hari mulai 

tanggal 17 Juli 2017 hingga 15 September 2017 pada bidang Sub Bagian 
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Keuangan. Selama PKL, praktikan diharapkan mampu menambah 

pengetahuan mengenai akuntansi, ketrampilan dan pengalaman di dunia kerja 

serta dapat mengasah kemampuan sosial terhadap lingkungan kerja nyata. 

    

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud Praktik Kerja Lapangan: 

1. Mengenal akuntansi dalam dunia kerja. 

2. Memahami teori akuntansi dengan mempraktikan langsung pada Pusat 

Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 

3. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan 

praktikan, yaitu akuntansi. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan: 

1. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan instansi yang 

berhubungan dengan bidang akuntansi di Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 

2. Memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja sehingga secara 

langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di 

bidangnya. 

3. Meningkatkan kualitas mahasiswa terkait dengan kompetensi akuntansi 

melalui pengalaman kerja di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 

Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 

4. Memenuhi salah satu syarat mata kuliah PKL Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 



4 

 

4 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

        Pada pelaksanaan PKL, manfaat yang didapatkan setelah melaksanakan 

PKL tidak hanya bagi mahasiswa tapi bermanfaat juga untuk instansi tersebut 

dan juga perguruan tinggi. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai sarana memperdalam ilmu yang dimiliki praktikkan secara 

lebih nyata yang diterapkan di dunia kerja; 

b. Dapat mengetahui kondisi nyata dunia kerja yang sesungguhnya; 

c. Sebagai sarana belajar dalam bertanggung jawab setiap tugas yang 

dilakukan di dunia kerja; 

d. Mendapatkan ilmu baru tentang praktik akuntansi di dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Membangun kerja sama antar perguruan tinggi dengan instansi dunia 

kerja; 

b. Agar lulusan perguruan tinggi dikenal oleh dunia kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan instansi tersebut; 

c. Sebagai sarana untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang 

siap untuk terjun di dunia kerja; 

d. Mendapatkan tambahan informasi yang berguna dari berbagai 

praktikan untuk memperbaharui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. 
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3. Bagi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian 

Keuangan RI 

a. Menyelesaikan kewajiban tanggung jawab sosial dengan 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara nyata 

di instansinya. 

b. Menjalin kerjasama yang baik, dan saling menguntungkan antar 

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Universitas 

Negeri Jakarta. 

c. Instansi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dapat 

terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas keuangannya. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Nama Instansi : Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, 

   Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI 

Alamat  : Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt 1-3 

   Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 

   Jakarta – 10710 

Telepon : 021- 344.9230 

       Alasan praktikan memilih Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 

Keuangan, Kementerian Keuangan RI karena : 

1. Termasuk instansi pemerintah yang bergerak dibidang keuangan yang 

sesuai dengan program studi praktikkan. 

       Dengan menjalankan PKL di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 
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Keuangan, Kementerian Keuangan RI, praktikkan dapat mempelajari sistem 

keuangan di dunia kerja secara nyata terutama mengenai akuntansi 

pemerintahan. Sehingga praktikkan pun dapat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh instansi sesuai yang praktikkan miliki dan berbagai pengetahuan 

baru tentang akuntansi pada instansi pemerintahan. 

2. Lokasi yang mudah diakses menggunakan transportasi umum dan dekat 

dengan Universitas Negeri Jakarta. 

       Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan praktikan mempunyai rumah 

yang cukup jauh sehingga membutuhkan akses transportasi yang cepat 

menuju Pusintek. Dengan menggunakan kereta commuter line, maka jarak 

yang cukup jauh, dapat lebih efisien waktu menggunakan transportasi umum. 

Dan dengan jarak yang dekat dari Pusintek menuju kampus dapat 

memudahkan praktikkan untuk menjalakan aktivitas lainnya di kampus. 

Sehingga tugas PKL dan kegiatan di kampus dapat berjalan dengan lancar.  

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

       Selama melakukan PKL, praktikan melalui beberapa tahap yang harus 

dilalui. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan praktikan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

       Pada tahap ini praktikan mendaftar instansi yang bersedia menerima 

mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Informasi instansi praktikan kumpulkan 

dari berbagai sumber, mulai dari senior yang lebih dulu melakukan PKL hingga 

sanak saudara yang bekerja di instansi yang bersangkutan. 
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       Dari sekian instansi praktikan tertarik dengan Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI, selanjutnya praktikan langsung 

memproses surat permohonan izin praktek kerja lapangan untuk diberikan pada 

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI. 

Setelah surat-surat telah selesai diproses maka praktikkan memberikan surat 

tersebut kepada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian 

Keuangan RI. 

       Setelah mendapatkan konfirmasi bersedia dari Pusintek untuk menerima 

praktikan melaksanakan PKL di insansi tersebut. Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI mempersilahkan praktikan 

untuk melaksanakan praktik selama 45 hari kerja, mulai tanggal 17 Juli 2017 

hingga 15 September 2017 di bagian Subbagian Keuangan Pusintek. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sejak tanggal 17 Juli 2017 

hingga 15 September 2017 yang dilaksanakan setiap hari kerja. Pekerjaan 

dimulai pukul 08.00 hingga 17.00. Praktikan mengerjakan beragam tugas yang 

berhubungan dengan keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, 

Kementerian Keuangan RI dengan bimbingan dari Ibu Eni dari pihak Sub Bagian 

Keuangan Pusintek. 

3. Tahap Pelaporan 

       Setelah menyelesaikan praktik, praktikan menyusun Laporan PKL sebagai 

salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL serta Sarjana Ekonomi pada Progam 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan  mulai 
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melakukan pengumpulan data berupa berkas-berkas yang dibutuhkan dalam 

penyusunan laporan PKL. Data dan berkas-berkas yang telah dikumpulkan 

kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan PKL pada  bulan Agustus 

2017.



 

 

 


