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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang PKL  

Aktivitas pembelajaran yang mengaplikasikan praktik dan teori secara 

bersamaan adalah salah satu cara melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan, 

sehingga dapat membantu peserta didik menangkap lebih cepat materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. Kekuatan daya ingat dari peserta didik juga 

akan meningkat dan lebih lama bertahan, begitu pula dengan kemampuan peserta 

didik dalam mengembangkan potensi diri yang dimiliki secara optimal. Hal ini 

baik diterapkan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga jenjang Perguruan Tinggi dengan 

sistem pembelajaran tersebut.  

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Univeristas Negeri Jakarta 

telah memfasilitasi para perserta didiknya untuk dapat mengembangkan diri 

secara optimal, yaitu diadakannya “Praktik Kerja Lapangan”. Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) merupakan salah satu wujud pengaplikasian teori dan praktik. 

Mahasiswa/ mahasiswi diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah 

didapat di dunia kerja, sehingga mereka dapat bersaing dan mengembangkan diri 

dalam dunia kerja.  

Dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi S1 

Akuntansi FE UNJ, pratikan pun telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) pada perusahan yang bertugas sebagai pengelola kawasan industri milik 
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Pemprov DKI Jakarta dan Negara RI, yaitu PT Jakarta Industrial Estate 

Pulogadung (JIEP). Pratikan ditempatkan pada bagian Divisi Keuangan dan 

Akuntansi, yaitu Departemen Akuntansi dan Pajak pada bulan pertama dan 

Departemen Keuangan pada bulan kedua. 

Faktor yang menyebabkan praktikan memilih PT Jakarta Industrial Estate 

Pulogadung (JIEP) adalah ketertarikan akan aktivitas-aktivitas perusahaan sebagai 

pengelola dan pengembang kawasan industri pertama di Indonesia terutama pada 

sisi akuntansi. Selain itu, jarak antara PT Jakarta Industial Estate (JIEP) tidak 

terlalu jauh dengan letak rumah dan kampus, sehingga mempermudah praktikan 

untuk beraktivitas jika memiliki kebutuhan baik di rumah ataupun di kampus. 

  

B. Maksud dan Tujuan PKL  

       Adapun maksud dan tujuan dilakukan Pratik Kerja Lapangan (PKL) yang 

diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi FE UNJ secara lebih detail adalah sebagai 

berikut: 

1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL), diantaranya: 

a. Mengimplementasi sekaligus menerapkan ilmu-ilmu teoritis yang diperoleh 

di lingkungan kerja. 

b. Mempelajari budaya organisasi khususnya bidang akuntasi pada lingkungan 

kerja. 

c. Mempelajari kode etik bekerja yang baik sebagai calon pengawai baru 

dalam perusahaan. 
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d. Mempraktikan secara langsung pekerjaan bagian akuntansi khususnya 

Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

(JIEP). 

e. Mengembangkan diri dalam mengasah kemampuan yang dimiliki oleh 

pratikan di dunia kerja. 

2. Tujuan dari PKL, diantaranya: 

a. Mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan diri dalam menerapkan 

ilmu akuntansi di dunia kerja. 

b. Mendapatkan wawasan dan gambaran mengenai dunia kerja yang berupa ruang 

lingkup seorang karyawan dan budaya organisasi (para pekerja dan pimpinan). 

c. Menambah jaringan atau relasi. 

d. Mengasah kemampuan yang tidak didapat pada dunia akademik. 

e. Mendapatkan pengalaman bekerja pada suatu instansi/ perusahaan. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Adapun kegunaan PKL akan praktikan paparkan menjadi tiga bagian, yaitu 

kegunaan PKL bagi praktikan sendiri, Prodi Akuntansi FE UNJ serta Perusahaan 

penerima praktikan. Secara lebih rinci akan dijabarkan satu per satu, sebagai berikut:  

1. Bagi Praktikan, diantaranya:  

a. Mengasah softkill dan hardskill pratikan pada dunia kerja. 

b. Mengembangkan social skill di lingkungan kerja. Komunikasi dan interaksi 

yang baik akan mempermudah pratikan dalam menjalin hubungan kerjasama 

pada perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dari kegiatan yang telah 

dilakukan tercapai.  
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c. Menambah pengalaman, terutama pada dunia kerja, sehingga dengan adanya 

pengalaman yang dimiliki dapat meningkatkan kepercayaan diri pada dunia 

kerja. 

d. Mengimplementasikan ilmu-ilmu teoritis di masa perkuliahan.  

e. Memperluas relasi dan link untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. 

2. Bagi Prodi Akuntansi FE UNJ, diantaranya:  

a. Menjalin hubungan yang baik antara Prodi Akuntansi FE UNJ dengan PT 

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). 

b. Eksternal control, sebagai penilai dari luar dalam mengukur kemampuan yang 

dimiliki mahasiswa/ mahasiswi Prodi Akuntansi FE UNJ terkait dalam 

mengimplementasikan ilmu-ilmu teoritis yang telah disampaikan dosen pada 

masa perkulihan. 

c. Media promosi, Pratik Kerja Lapangan (PKL) dapat menjadi salah satu sarana 

dalam menunjukkan kuantitas dan kualitas mahasiswa/ mahasiswi FE UNJ 

yang tercermin pada saat bekerja. 

d. Tercapainya tujuan dari visi misi Fakultas Ekonomi UNJ yaitu menghasilkan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di dunia kerja. 

3. Bagi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), diantaranya: 

a. Menunjukkan citra perusahaan yang baik kepada masyarakat luas atas kinerja 

dan pencapaian yang telah dilakukan, sehingga menjadi salah satu perusahaan 

yang patut diperhitungkan.  

b. Menjalin hubungan yang baik antara PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

dengan Universitas Negeri Jakarta sehingga dapat menjalin kerjasama yang 

saling menguntungkan. 



5 

 

 

 

c. Membantu dan mempercepat pekerjaan pengawai PT Jakarta Industrial Estate 

Pulagadung (JIEP). 

d. Membantu perusahaan dalam merekrut pengawai sesuai kriteria yang 

perusahaan inginkan yang tercermin dari kinerja calon pengawai dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

   

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah perusahaan 

yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN (50%) dan BUMD (50%). 

Pratikan ditempatkan pada: 

nama instansi/ perusahaan : PT Jakarta Industial Estate Pulogadung  (JIEP)   

alamat    : Jl Pulo Kambing No 1, Kawasan Industri   

      Pulogadung, Jakarta 

telepon    : (021) 4600305 

Praktikan memilih PT Jakarta Industial Estate Pulogadung sebagai tempat 

melaksanakan PKL dikarenakan letak yang PT Jakarta Industrial Estate 

berdekatan dengan rumah dan ketertarikan pratikan terhadap PT Jakarta Industrial 

Estate Pulogadung sebagai salah satu pengelola dan pengembang kawasan 

industri. 

 

E.   Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 8 September 2017, bertempat di PT Jakarta Industrial Estate 
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Pulogadung. Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL yang telah 

dilaksanakan oleh pratikan. 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan menyiapkan administrasi pengajuan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) pada awal bulan April 2017. Bentuk administrasi yaitu Curiculum Vitae, 

Kartu Hasil Studi semester I s/d V, dan surat permohonan izin PKL dari 

Universitas (dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 52). Pada 20 April 2017 

mengirim dokumen pengajuan Praktek Kerja Lapangan ke PT Jakarta Industrial 

Estate Pulogadung yang beralamat Jalan Pulokambing No.1, Jakarta. 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung dimulai 

pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 8 September 2017, sesuai dengan surat 

penerimaan PKL oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (dapat dilihat pada 

lampiran 2 halaman 53). Masa kerja pelaksanaan yang dilakukan oleh pratikan 

dalam 43 hari masa kerja. Masa kerja tersebut telah dikurangin dengan tanggal 

merah kalender dan absensi praktikan.  

Penyelesaian PKL yang dilakukan oleh pratikan ditandai dengan 

diberikannya surat keterangan telah menyelesaikan PKL di PT JIEP (dapat dilihat 

pada lampiran 3 halaman 54). Selain itu pratikan juga menyerahkan daftar hadir 

PKL (dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 55), penilaian PKL (dapat dilihat 

pada lampiran 5 halaman 58) dan log harian PKL (dapat dilihat pada lampiran 6 

halaman 59) kepada pembimbing PKL untuk ditandatangani sebagai kebutuhan 

pratikan dalam menulis laporan PKL. 
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Jadwal jam kerja praktikan selama melaksanakan PKL di PT Jakarta 

Industrial Estate Pulogaung (JIEP) dapat dilihat pada tabel I.1. 

Tabel I.1 

Jadwal Jam Kerja 

 Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Jadwal 

Kerja 

Normal 

Senin - Kamis 08.00 WIB – 17.00 WIB 12.00 WIB – 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 WIB – 16.00 WIB 12.00 WIB – 13.30 WIB 

Sumber: PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

Jam kerja PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) untuk hari Senin 

hingga hari Kamis dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dengan jam 

istirahat mulai dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Sementara untuk 

hari Jum’at dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dengan jam istirahat 

mulai dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) beserta laporannya, sehingga pratikan telah melakukan penyusunan laporan 

PKL dengan bimbingan oleh dosen pembimbing (dapat dilihat pada lampiran 38 

halaman 94) dimulai pada pertengahan September 2017 hingga akhir November 

2017.  

 

 

  


