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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi Negeri di

Indonesia diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki

daya saing guna bersaing dalam dunia kerja. Untuk itulah diperlukan sebuah

proses pendidikan yang dapat memberi ruang bagi mahasiswa dalam

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan dalam menghadapi dunia

kerja. Universitas Negeri Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan

tenaga kerja yang berkualitas dan keahlian untuk siap terjun ke dunia kerja.

UNJ memiliki program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib

dilaksankan oleh mahasiswanya, termasuk oleh mahasiswa S1 Jurusan

Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai prasyarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Tujuan adanya program PKL untuk

mengimplementasikan ilmu yang dipelajari pada saat perkuliahan di dunia kerja

serta menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa agar lebih siap untuk

menghadapi dunia kerja.

Untuk melengkapi kegiatan akademik dan memenuhi prasyarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Praktikan berkesempatan untuk

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pusat Perum Perumnas

Jakarta. Perum Perumnas adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam

kontruksi perumahan. Perum Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam
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mengembankan permukiman dan perumahan rakyat terpercaya di Indonesia.

Perum Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan

permukiman dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah

kebawah. Alasan praktikan memilih Perumnas sebagai tempat PKL adalah karena

Perumnas salah satu BUMN dalam kontruksi perumahan dan permukiman rakyat,

juga Perumnas masih eksis dan aktif di tengah globalisasi ini. Praktikan tertarik

untuk mengetahui bagaimana pengelolahan keuangan perumnas sehingga masih

bertahan hingga saat ini.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini

antara lain:

1. Maksud Praktikan Kerja Lapangan

a) Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa

S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UNJ.

b) Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab praktikan dengan

terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

c) Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat

praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu Perum Perumnas

Bagian Akuntasi, Bidang Keuangan.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

a) Menambah  pengetahuan  praktikan dengan  mengaplikasikan

sebagian ilmu yang didapat selama mengikuti proses perkuliahan

di kelas, khususnya yang berhubungan dengan  Manajemen Keuangan.
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b) Mendapatkan pengalaman kerja dengan praktikan langsung, sesuai

dengan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

C. Kegunaan PKL

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama

praktikan melaksanakan kegiatan di Perum Perumnas antara lain:

1. Manfaat Bagi Praktikan :

1) Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program

S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UNJ.

2) Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi

UNJ.

3) Belajar mengenal kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja

perusahaan.

4) Mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keberanian serta

kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

5) Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku

kuliah dan mendapatkan pengalaman baru yang belum diperoleh

dari pendidikan formal.

2. Manfaat Bagi Fakultas Ekonomi UNJ:

1) Membuka peluang kerjasama antar universitas dengan perusahaan

dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di waktu yang akan

dating.
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2) Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

sebagai pencetak tenaga kerja yang berkualitas.

3) Mendapatkan umpan balik berupa saran dan kritik untuk

menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai

dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan dan tuntutan

pembangunan pada umumnya.

3. Manfaat Bagi Perum Perumnas

1) Menjalin hubungan yang teratur antara perusahaan dengan

Universitas Negeri Jakarta.

2) Menumbuhkan kerjasama yang saling mengutungan dan

bermafaat bagi pihak – pihak yang terlibat.

D. Waktu dan Tempat PKL

Nama Perusahaan : Perum Perumnas

Alamat : JL.D.I Panjaitan Kav.11, Wisma Perumnas

Jakarta Timur

Telepon : (021)8194807

Web : www.perumnas.com

Penempatan : Bidang Keuangan, Bagian Akuntasi

Alasan praktikan melakukan PKL pada Perum Perumnas adalah karena

Perum Perumnas merupakan perusahaan konstruksi BUMN satu- satunya di

Indonesia. Meskipun sebagai perusahaan konstruksi BUMN satu-satunya, Perum

Perumnas mampu terus bersaing dengan perusahaan – perusahaan swasta.

Pencapaian ini tidak lepas dari peran pengelolaan keuangan didalamnya,
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sehingga praktikan tertarik mengetahui secara mendalam pekerjaan yang

dilakukan oleh para pegawai Divisi Keuangan Perumnas.

E. Jadwal Pelaksaan PKL

Jadwal pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian

tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan

mengurus surat permohonan PKL di BAAK yang ditujukan ke Perum

Perumnas. Praktikan mendapatkan informasi tentang program PKL di

tempat tersebut dari teman yang sudah terlebih dahulu melamar. Pada

bulan Maret praktikan meminta formulir pendaftaran PKL ke Gedung R

Fakultas Ekonomi untuk diisi, dan kemudian meminta tanda tangan

kepada  Ketua  Program  Studi  sebagai  persetujuan. Formulir

pendaftaran  PKL  diserahkan  ke  BAAK  sebagai  pengajuan

permohonan pengajuan surat PKL. Pada tanggal 21 April 2017 surat

permohonan PKL yang praktikan ajukan ke Perum Perumnas,

mendapatkan balasan surat. Surat balasan itu berisi, bahwa praktikan di

setujui untuk melaksanakan PKL di Perum Perumnas. Dimulai dari

tanggal 19 Juni – 31 Agustus 2017.
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2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di Perum Perumnas ditempatkan di

Bagian Akuntansi pada Bidang Keuangan. Praktikan melaksanakan PKL

selama dua bulan, dimulai sejak 19 Juni 2017 sampai dengan 31

Agustus 2017.

Praktikan  melakukan  kegiatan  PKL  dari  hari  Senin  sampai

dengan Jumat, mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. Waktu istirahat

pukul 12.00 – 13.00, pada hari Jumat, istirahat pukul 11.30 – 13.30

atau dengan kata lain, sama dengan jam kerja karyawan lainnya. Saat

bulan Ramadhan, kegiatan PKL dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan

waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB.

3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun Laporan PKL setelah menyelesaikan praktik

di  perusahaan  terkait  dan  mendapatkan  data-data  yang  diperlukan

dalam penyusunan laporan. Laporan ini ditujukan sebagai pemenuhan

salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan juga salah satu syarat

kelulusan  Program  Studi  S1  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan

laporan PKL dimulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan laporan

ini selesai disusun.
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