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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat mencetak lulusan-

lulusan penerus generasi bangsa yang sanggup menguasai ilmu pengetahuan secara 

teoritis, praktis, dan aplikatif. Untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki 

kemampuan serta keahlian yang mumpuni, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai 

salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jakarta berusaha membentuk dan melatih 

lulusan-lulusan yang ada untuk siap terjun ke dunia kerja.  

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus 

pada kemampuanuntuk mengembangkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama 

menjalani perkuliahan dalam praktiknya.Kegiatan ini dapat menambah pengalaman 

mahasiswa khususnya di Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta dan 

memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku 

perkuliahan kelak. 

Zaman semakin berkembang dari waktu ke waktu,terutama dengan semakin 

canggihnya teknologi yang ada. Dengan semakin canggihnya teknologi,persaingan dalam 

dunia kerja juga menjadi lebih ketat karena individu-individu telah memiliki skill 

mumpuni dan beragam yang dibutuhkan sebagai bekal untuk menghadapi persaingan 

tersebut. Untuk mengantisipasi persaingan yang ada,mahasiswa Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) dituntut mempersiapkan diri dengan menimba pengalaman melalui 

kegiatan PKL,agar tidak hanya matang dari segi teori,akan tetapi juga siap dalam 

praktiknya. 
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Industri kerja merupakan hal yang kompleks karena para praktikanakan 

dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda dan permasalahan yang rumit. Dan dari 

kegiatan PKL inilah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat belajar 

bagaimana mengatasi permasalahan yang berbeda pada setiap perusahaan sehingga 

membentuk mental yang kuat jika menemui masalah serupa karena kita sudah pernah 

merasakan tekanannya. Dengan semua ilmu yang didapatkan selama PKL,akan membuat 

mahasiswa menjadi lebih baik karena pengalaman,dan kepercayaan diri untuk memasuki 

dunia kerja telah diperoleh. 

Kegiatan PKL juga berguna untuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai 

bentuk penyempurnaan kurikulum yang telah ada di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

dari para praktikan yang telah melaksanakan PKL. 

 Pada kegiatan PKL ini,praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan PKL 

di Perusahaan Swadharma Duta Data (SDD) pada Divisi Consultant Management Group. 

Swadharma Duta Data (SDD) merupakan anak perusahaan dari Bank Negara Indonesia 

(BNI) yang bergerak di bidang IT. Ruang lingkup perusahaan ini meliputi Network 

Infrastructure,Payment Solution,Enterprise Business,dan Service Solution. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

antara lain: 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

1. Memberikan praktikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu 

yang baru untuk membuat praktikan berkembang. 
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2. Melatih skill dari praktikan,terutama dari segi tanggung jawab dan disiplin agar 

terbiasa menghadapi dunia kerja. 

3. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai bidang keuangan yang telah 

dipelajari pada khususnya. 

4. Memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap kepada Swadharma Duta Data 

(SDD) sebagai tempat praktikan melakukan PKL. 

 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Meningkatkan pengalaman,wawasan,ilmu dan keterampilan praktikan dalam 

menghadapi dunia kerja. 

2. Mendapatkan pengalaman terkait bidang manajemen keuangan melalui kegiatan 

PKL. 

3. Mengetahui gambaran tentang bidang manajemen keuangan dan praktiknya di 

perusahaan. 

4. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan untuk kemudian 

dipraktikan di dunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan selama melaksanakan kegiatan 

di Swadharma Duta Data (SDD),yaitu: 

1. Kegunaan bagi Praktikan 

1. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai dengan ilmu 

yang dipelajari selama perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
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2. Melatih kreativitas,cara pikir,dan kemampuan mengambil keputusan yang akan 

berguna saat memasuki dunia kerja. 

3. Mengenal dinamika kerja dalam kondisi sesungguhnya dalam berbagai macam 

unit kerja perusahaan. 

4. Mengetahui kekurangan dan kemampuan yang belum dikuasai dalam bidang 

keuangan sehingga dapat dikuasai saat sudah memasuki dunia kerja. 

 

2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

1. Membuka link antara Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan terkait dalam 

pelaksanaan PKL di masa yang akan datang. 

2. Menambah citra baik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

sebagai pencetak bibit-bibit berkualitas. 

3. Memperkenalkan nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada  

perusahahaan baik negeri maupun swasta. 

4. Sebagai penyempurnaan untuk kurikulum yang telah ada di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dari para praktikan yang telah melaksanakan 

PKL. 

 

3. Kegunaan bagi Swadharma Duta Data (SDD) 

1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Swadharma Duta Data (SDD). 

2. Berguna bagi perusahaan untuk melihat calon tenaga kerja yang dirasa sesuai 

untuk bidang kerja dari perusahaan tersebut. 
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3. Menjalin hubungan baik dan sehat antara perusahaan dan perguruan tinggi. 

 

D. Tempat PKL 

Nama Perusahaan     : Swadharma Duta Data 

Alamat   : Jl. Dewi Sartika No. 262 Cawang–Kramat Jati  

   Jakarta, Indonesia 

Telepon     : +62(021) 29373636 

Website     : www.swadharma.com 

Faximile             : +62(021) 29373829 

 

Alasan praktikan memilih Swadharma Duta Data (SDD) sebagai tempat PKL 

adalah karena SDD merupakan salah satu perusahaan IT yang bergerak dalam lingkup 

bisnis perbankan. Selain itu,SDD juga merupakan perusahaan yang cukup memiliki 

pengalaman dalam management consulting untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Dengan pelaksanaan PKL di SDD juga memberikan bekal pada praktikan untuk bekerja 

di SDD pada bagian keuangan nantinya.Praktikan ditempatkan di divisi Consultant 

Management Group.Bagian tersebut cukup sesuai dengan bidang ilmu yang praktikan 

pelajari di perkuliahan yaitu Manajemen Keuangan. 
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E. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal waktu pelaksanaan praktikan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu,tahap 

persiapan,pelaksanaan,dan pelaporan. Tahapan tersebut antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan,segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi dan 

kebutuhan lainnya telah praktikan persiapkan,termasuk surat permohonan PKL 

dari BAAK Universitas Negeri Jakarta untuk diberikan kepada Swadharma Duta 

Data. 

Setelah surat permohonan jadi,praktikan mendatangi kantor Swadharma 

Duta Data untuk memberikan surat permohonan tersebut.Setibanya di 

SDD,praktikan memberikan surat permohonan kepada bagian resepsionis untuk 

diberikan kepada Ibu Elly selaku Kepala HRD di SDD. Praktikan lalu 

diinformasikan untuk menunggu konfirmasi terkait diterima atau tidaknya untuk 

melaksanakan PKL di SDD. Setelah menunggu sekitar 5 (lima) hari,praktikan 

diminta untuk datang ke kantor SDD,lalu diberitahu bahwa praktikan diterima 

untuk melakukan PKL di SDD dan langsung dimulai pada hari itu juga yaitu 

tanggal 12 Juli 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di SDD dan ditempatkan di divisi 

Consultant Management Group. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 (empat 

puluh) hari kerja,terhitung mulai tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 8 September 

2017.  
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Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jumat,mulai 

pukul 08.00 – 17.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam,yaitu pukul 

12.00 – 13.00 WIB.  

3. Tahap Pelaporan 

Setelah pelaksanaan PKL selesai,praktikan mulai masuk ke tahap 

pelaporan di mana diwajibkan untuk membuat laporan PKL sebagai bukti 

praktikan telah melaksanakan PKL. Laporan PKL merupakan persyaratan yang 

dibutuhkan untuk penilaian pada mata kuliah PKL yang menjadi salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan,pengalaman,dan pekerjaan yang 

dilakukan praktikan selama melaksanakan PKL di SDD. Data yang diperoleh 

praktikan berasal dari divisi Consultant Management Group. 

 

 

 


