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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang. Perkembangan ini menuntut kita untuk semakin memperkaya diri 

dengan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, kita harus membuka diri untuk 

menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada era globalisasi ini menuntut setiap 

orang untuk terus berkembang dan berinovasi agar dapat bersaing dengan 

individu lainnya. Dalam mempersiapkan persaingan antar individu, tentunya 

diperlukan persiapan yang lebih matang. Dengan persiapan yang lebih matang, 

akan menghasilkan individu-individu atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

lebih berkualitas. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan terus dibutuhkan 

agar dapat cepat beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Berbagai 

instansi dan organisasi berlomba-lomba untuk mempersiapkan anggotanya agar 

dapat beradaptasi dan bersaing dalam era globalisasi ini. Cara yang dilakukan 

dapat bermacam-macam, seperti melakukan training atau pelatihan, 

mengadakan program kerja praktik, dan sebagainya. 

Begitu pula bagi Universitas Negeri Jakarta. Demi meningkatkan 

kemampuan para mahasiswanya dan untuk membuahkan Sumber Daya 
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Manusia (SDM) yang baik, Universitas Negeri Jakarta tidak hanya 

memberikan ilmu melalui perkuliahan di kelas saja. Terdapat pula program 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dapat membantu para mahasiswa untuk 

mendapatkan pengalaman pada dunia kerja. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini ditujukan agar mahasiswa 

dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat saat perkuliahan pada 

dunia kerja. Selain untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat pada saat 

perkuliahan, dengan program ini pun mahasiswa dapat melatih kemampuan 

komunikasi mereka dengan rekan kerja. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang baik bukan hanya manusia yang memiliki banyak ilmu, tetapi juga yang 

dapat berkomunikasi dengan baik antar rekannya. 

Selain disediakan oleh instansi-instansi pendidikan, Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini juga didukung oleh berbagai badan usaha, baik badan 

usaha swasta maupun negeri. Pihak badan usaha memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan 

kuota yang tersedia. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat mengembangkan 

kemampuan para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini. Selain untuk memenuhi 

kewajiban akademik, mahasiswa dapat merasakan pengalaman di dunia kerja. 

Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana dinamika serta persaingan di 

dunia kerja. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini antara lain: 

1. Maksud dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain: 

a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan persyaratan 

kelulusan untuk Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

b. Melatih mahasiswa untuk disiplin waktu dan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya 

c. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat saat perkuliahan pada dunia 

kerja 

d. Memberikan gambaran tentang kerja sama dalam dunia kerja yang 

sebenarnya 

e. Melatih mahasiswa untuk mencari solusi atas permasalahan-

permasalahan yang terjadi 

2. Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain: 

a. Memberikan persiapan kepada para mahasiswa untuk memasuki dunia 

kerja 

b. Menerapkan pemahaman mahasiswa akan pengetahuannya sehingga 

mahasiswa dapat mempraktikannya secara langsung 

c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memperoleh informasi 

selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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C. Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) sangat bermanfaat bagi praktikan, pihak 

universitas, dan perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa kegunaan dari 

program atau kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 

1. Kegunaan PKL bagi Praktikan 

a. Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam dunia kerja 

b. Menambah pengetahuan praktikan tentang dunia kerja, khususnya pada 

bagian keuangan perusahaan 

c. Melatih kedisiplinan waktu serta tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan 

2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Mempersiapkan mahasiswa agar dapat bersaing dalam dunia kerja 

b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengetahui keadaan 

dunia kerja 

c. Membangun kerja sama antara pihak universitas dengan pihak 

perusahaan 

3. Kegunaan PKL bagi PT ABM Investama Tbk 

a. Membangun kerja sama antara pihak perusahaan dengan pihak 

universitas 

b. Membantu pekerjaan karyawan, seperti mengarsip, merekap, dan lain-

lain 

c. Mempersiapkan mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang baik karena 

sudah dilatih untuk melakukan pekerjaan harian karyawan 
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D. Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan praktikan bertempat di 

perusahaan induk, berikut informasi perusahaan: 

Nama Perusahaan : PT ABM Investama Tbk 

Alamat : Gedung TMT 1, 18
th

 Floor, Suite 1802 

  Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560 

Telepon : (021) 29976767 

Faxmile : (021) 29976768 

Website : http://www.abm-investama.com/ 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian 

Corporate Treasury yang sesuai dengan bidang yang dipelajari yaitu akuntansi. 

Praktikan memilih PT ABM Investama Tbk karena ingin mengetahui siklus 

keuangan yang ada dalam perusahaan ini, yang juga berperan sebagai induk 

perusahaan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan di mana 

praktikan menghubungi PT ABM Investama Tbk untuk menanyakan perihal 

adanya kuota untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk bulan 

Juli s.d. September. Setelah itu, praktikan membuat surat permohonan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari BAAK. Curriculum Vitae 

(CV) beserta surat permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dikirim ke bagian Human Capital melalui e-mail pada tanggal 22 Mei 2017. 

http://www.abm-investama.com/
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Beberapa waktu kemudian, praktikan dihubungi oleh Ibu Hilda Rahman 

dan diundang untuk melakukan interview pada tanggal 14 Juni 2017. Pada 

tanggal 14 Juni 2017, praktikan melakukan interview dengan Ibu Dina 

Novita selaku Corporate Treasury Specialist. Kemudian, praktikan 

menunggu kelanjutan kabar dari PT ABM Investama Tbk. Pada tanggal 3 

Juli, praktikan dihubungi bahwa dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT ABM Investama Tbk terhitung mulai tanggal 10 Juli hingga 8 

September 2017. Pada tanggal 10 Juli, praktikan menandatangani kontrak 

untuk melaksanakan PKL selama 2 bulan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung mulai 

tanggal 10 Juli hingga 8 September 2017. Sebagaimana tertera pada kontrak 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) setiap Senin-Jum’at pukul 08.00-17.00 WIB, dengan 

waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. 

Setiap hari Jum’at minggu pertama pada awal bulan terdapat On-time 

Day, di mana seluruh karyawan harus pulang tepat waktu dan tidak 

diperbolehkan lembur. Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan 

melakukan tugas yang diberikan oleh Corporate Treasury. 

3. Tahap Penyusunan Laporan PKL 

Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan untuk 

memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai syarat 

kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
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Negeri Jakarta. Praktikan melakukan penyusunan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini berdasarkan pada pengalaman pada saat melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di bagian Corporate Treasury pada PT ABM 

Investama. Hal-hal yang dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini mencakup kegiatan harian yang dilaksakan oleh praktikan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini dibuat pada awal bulan Oktober 2017 dan selesai pada 

bulan November 2017. 

 


