
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 

 Seiring dengan terjadinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 

merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagagan 

bebas antar negara – negara ASEAN,telah mendorong kemajuan dalam aspek 

ekonomi diseluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. 

Kemajuan ekonomi dunia saat ini ditandai dengan semakin berkembangnya 

organisasi – organisasi pasar bersama (pasar bebas) di dunia internasional. Hal 

ini yang membuat setiap negara melakukan inovasi – inovasi baru. Inovasi yang 

tidak hanya untuk menguasai pasar bebas , dan juga untuk membuka lapangan 

kerja di setiap negara untuk menurunkan angka pengangguran. Namun semakin 

banyaknya jumlah penduduk Indonesia membuat persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan semakin ketat. 

 Setiap peruhasaan memiliki batasan – batasan ataupun kriteria khusus 

dalam memilih tenaga kerja atau karyawan. Hal ini dikarenakan untuk 

tercapainya tujuan perusahaan secara maksimal. Salah satu kriteria terpenting 

dalam memilih tenaga kerja ialah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang 

tersebut.  

 Menurut pasal 1 undang – undang no 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa : “ pendidikan adalah usaha sadar 
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untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,pengajaran 

dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang ”.
1
  

 

 Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa peran 

pendidikan adalah sebagai landasan membentuk,mempersiapkan,membina dan 

mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam keberhasilan 

pembangunan di masa mendatang. Sehingga membuat tingkat pendidikan 

seseorang akan mempengaruhi keahlian professional yang dimiliki orang 

tersebut. 

 Oleh karena itu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang merupakan 

salah satu lembaga perguruan tinggi atau yang dikenal dengan Lembaga 

Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berlokasi di Jakarta, saat ini tidak 

hanya melatih mahasiswanya untuk menjadi tenaga pendidik yang professional. 

Namun juga melatih mahasiswanya untuk menitih karir di bidang non 

kependidikan, sehingga mahasiswa tersebut dapat memilih pekerjaan sesuai 

dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Untuk itu Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta memiliki program unggulan untuk melatih 

mahasiswanya dalam dunia kerja, yaitu dengan adanya mata kuliah Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Program Praktik Kerja Lapangan  (PKL) merupakan 

salah satu cara yang efektif untuk menyelaraskan antara teori dan praktik yang 

dipelajari selama perkuliahan dengan praktik kerja secara nyata di perusahaan . 

                                                             
1
 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja (Bandung : CV. Mandar Maju ., 

2009 ) , p. 32 - 33 
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 Sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti 

kegiatan PKL. Alasan praktikan mengikuti program PKL ini selain untuk 

memenuhi mata kuliah wajib, selain tujuan itu untuk mengenal bagaimana dunia 

kerja yang sebenarnya. Tidak hanya itu dengan mengikuti program PKL ini 

mahasiswa sangat diharapkan dapat mengenal, mengetahui, dan memiliki 

pengalaman dengan kondisi dunia kerja. Serta untuk mempersiapkan diri dalam 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya sehingga dapat mengimplementasikan 

ilmu - ilmu yang sudah didapatkan di dalam jenjang perkuliahan.  

 Praktikan melakukan kegiatan PKL di PT. Superitending Company of 

Indonesian (SUCOFINDO), yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pemeriksaan, pengkajian dan pengujian yang berdiri sejak tahun 1956. Praktikan 

melakukan praktik PKL selama 3 bulan, yang dilakukan pada hari kerja yaitu 

senin sampai dengan hari Jumat. Alasan praktikan memilih melakukan kegiatan 

PKL di PT. Superitending Company of Indonesian (SUCOFINDO) adalah 

keinginan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu dalam bidang 

kesekertariasan maupun admistrasi dalam suatu divisi pada perusahaan tersebut. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaa kegiatan praktik kerja 

lapangan yang dilakukan oleh praktikan adalah untuk: 
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1. Melakukan praktik kerja lapangan pada instansi pemerintahan dalam hal 

ini BUMN atau perusahaan swasta yang ada, sesuai dengan Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi yaitu Administrasi Perkantoran. 

2. Mengimplementasikan ilmu - ilmu yang telah dipelajari selama 

menjalani study di bangku universitas. Serta menambah pengalaman 

mahasiswa dalam megamplikasikan ilmu terutama ilmu tentang 

Administrasi perkantoran. 

3. Meningkatkan wawasan serta pola pikir, pengetahuan, dan kemampuan 

mahasiswa dalam bidang pekerjaan yang sebenarnya. 

4. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan 

persyaratan untuk kelulusan bagi mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 

 Sedangkan tujuan yang dilakukan praktikan di dalam kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 

1. Mendapatkan pengalaman kerja secara langsung sebelum praktikan  

memasuki dunia kerja sesungguhnya. 

2.  Melatih mahasiswa kreatifitas praktikan dalam menyelesaikan masalah 

di dunia kerja dengan baik. 

3. Melatih mahasiswa untuk aktif berinteraksi, berusaha serta 

menyesuaikan diri di lingkungan kerja. 
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4. Memperdalam keilmuan dan pengetahuan tentang pengelolaan surat 

menyurat, penyusunan laporan dan juga kegiatan administrasi dalam 

sebuah perusahaan. 

5. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan dari seorang mahasiswa. 

6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan S1 Pendidikan Administrasi 

Perkantoran Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

7. Membina hubungan baik antara mahasiswa, khususnya mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi – instansi, 

baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta dimana mahasiswa 

melakukan kegiatan PKL. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 Setelah praktikan selesai melakukan kegiatan praktik kerja lapangan 

maka manfaat yang didapat adalah: 

1. Bagi Praktikan 

a. Memperoleh keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan yang 

praktikan peroleh selama menempuh studi di konsentrasi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa yang diminta guna 

mendapatkan gelar S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Program 
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Studi Pedidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

c. Belajar memahami serta mengenali dinamika dan kondisi nyata  dunia 

kerja pada satuan unit kerja atau unit-unit kerja lainya, baik dalam 

lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. 

d. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan 

mencoba menemukan suatu yang baru yang belum pernah ada, dan 

diperoleh di pendidikan formal. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memperkenalkan kualitas lulusan lulusan terbaik Universitas Negeri 

Jakarta khususnya dalam hal ini lulusan dari Fakultas Ekonomi  kepada 

instansi instansi baik itu intsansi pemerintahan maupun instansi swasta. 

b. Mendapatkan umpan yang baik guna peyempurnaan kurikulum yang 

nantinya dapat sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja dan 

tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mencetak lulusan - lulusan 

yang unggul serta kompeten dalam dunia kerja. 

c. Membuka peluang kerjasama yang baik antara pihak Universitas Negeri 

Jakarta dengan perusahaan dalam pelaksanaan PKL diwaktu 

mendatang. 

3. Bagi PT. Superintending Company of Indonesian (SUCOFINDO) 

a. Terjalinnya hubungan baik, teratur, sehat dan dinamis antara instansi 

atau perusahan dengan lembaga pendidikian terkait, serta 
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menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat. 

b. Perusahaan mendapatkan bantuan dalam penyelesaian tugas yang mana 

belum diselesaikan di waktu - waktu yang lalu, dari tenaga praktikan 

yang sedang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di dalam 

perusahaan tersebut. 

c. Membantu menambah ide - ide kreatif dalam kegiatan perusahan yang 

mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut guna membangun 

perusahaan di waktu mendatang. 

d. Dapat menyiapkan tenaga - tenaga sumber daya manusia (SDM) yang 

pontensial  dalam beberapa bidang di dalam perusahaan. 

e. Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh lulusan 

untuk perekrutan karyawan dengan menilai mahasiswa yang sedang 

melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL). 

f. Memungkinkan kerja sama yang teratur dan dinamis antara instansi, 

baik pemerintah maupun swasta, dengan perguruan tinggi diwaktu 

mendatang. 

D. Tempat Praktik Keja Lapangan 

Nama Instansi : PT. Superintending Company of Indonesian 

    (SUCOFINDO) 

Alamat   : Jln. Raya Pasar Minggu Kav 34J Jakarta Selatan 12780 

Telepon   : (6211) 7983666 

Faks   : (021) 7986473, 7983888 
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Website   : www.sucofindo.co.id 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

 Waktu Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) yang telah dilakukan 

dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 12 Agustus 2016. Hari dan jam 

kerja praktikan adalah mulai hari senin sampai dengan jumat dengan jam kerja 

mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB, namun dikarenakan praktikan melakukan 

kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) menghabiskan waktu 3 bulan yang 

bertepatan pada bulan Ramadhan. maka jam kerja pada bulan Ramadhan 

berbeda dengan jam kerja pada hari biasa yaitu dimulai sejak pukul 7.30-16.00 

WIB. Waktu tersebut adalah waktu yang sangat efektif bagi praktikan untuk 

melakukan praktik kerja lapangan (PKL) karen kegiatan tersebut dilakukan pada 

saat libur semester 4 (empat).  

 Adapun jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut: 

Hari Jam Kerja Keterangan 

 

Senin s.d Jumat 

08.00-12.00  

12.00-13.00 Istirahat 

13.00-17.00  

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan di hari normal 

Sumber : Data diolah oleh praktikan 

  

Hari Jam Kerja Keterangan 

 

Senin s.d Jumat 

07.30-11.30  

11.30-12.30 Istirahat 

12.30-16.00  

Table 1.2 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan di hari Ramadhan 

Sumber : Data diolah oleh praktikan 

 

 

 

http://www.sucofindo.co.id/
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Perincian tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

 Praktikan melakukan persiapan selama bulan mei dimulai dengan 

mencari tempat untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) setelah 

praktikan mendapatkan tempat pratik, praktikan segera mempersiapkan 

pemberkasan surat menyurat dengan memulai menyiapkan surat pengantar dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk dibuatkan surat pengajuan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 

(BAAK) yang ditunjukkan ke perusahaan yang ingin praktikan jadikan tempat 

kegiatan PKL yaitu PT. Superitending Company of Indonesian (SUCOFINDO) 

disertai Curriculum Vitae (CV) praktikan. Lalu setelah surat selesai praktikan 

menyerahkan langsung ke bagian Human Capital PT. SUCOFINDO yang pada 

saat itu diterima langsung oleh Bapak Rahman selaku Manajer Human 

Resources (HRD) bagian  pada tanggal 13 Juni 2016 – 13 Agustus 2016. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan, 

terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016. 

Praktikan bekerja fulltime mulai dari hari senin sampai dengan jumat mulai 

pukul 08.00-17.00 WIB (hari biasa), dan pada bulan Romadhon pun sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan, praktikan bekerja mulai 

dari hari senin sampai dengan jumat seperti hari biasa namun dimulai pada pukul 

7.30- 16.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 

 Pada tahap pelaporan praktikan diwaibkan untuk membuat laopra PKL, 

sebagai bukti bahwasanya praktikan tela menyelesaikan PKL. Laporan PKL 

dituukan depada kepada PT. Superitending Compay of Indonesian 

(SUCOFINDO) selaku tempat praktikan melaksanaka kegiatan PKL. Hal 

tersebut sebagai bentuk peranggung jawaban praktikan dalam melaksanakan 

kegiatan PKL. Selain itu praktikan diwajibkan untuk membuat laporan yang 

ditujukan kepada Universitas Negeri Jakarta. Pembuatan Laporan ini merupakan 

sala satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat 

kelulusan guna mendapatka gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman 

praktikan selama masa PKL di  PT. SUCOFINDO (persero). Data data yang 

diambil praktikan diperoleh langsung dari PT. SUCOFINDO (persero). Dan 

tahap ini dimulai dari bulan13 Juni 2016 – 12 Agustus 2016 sampai dengan 

laporan hasil kegiatan PKL selesai disusun dan akan dilaporkan pada bulan juli 

2017.  
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Tabel 1.3 Time Schedule Tahap pelaksanaan praktik kerja lapangan 

Sumber : Data diolah oleh praktikan tahun 2016 

 

 

Tabel 1.4 Time Schedule Tahap Persiapan Seminar praktik kerja lapangan 

Sumber : Data diolah oleh praktikan tahun 2017


