
37 
 

 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

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

Pendidikan Nasional arti sebuah pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk 

mempersiapkan kemampuan dan pengatahuan di masa mendatang. Untuk itu 

Universitas Negeri Jakarta khususnya pada fakultas ekonomi menjadikan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) sebai persyaratan akademik yang harus diikuti oleh 

seluruh mahasiswa fakultas ekonomi. Hal ini bermaksud agara Universitas Negeri 

Jakarta mampu pencetak mahasiswa lulusannya memiliki kempetensi, 

kemampuan serta wawasan yang luas baik di bidang pendidikan maupun non 

kependidikan. Dan tidak hanya itu untuk memjalin komunikasi baik antara 

instansi perusahaan dengan Instansi pendidkan.   

 Dalam hal ini praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada di PT. 

Superitending Company of Indonesian (SUCOFINDO), yaitu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengkajian dan pengujian yang berdiri sejak 

tahun 1956. Saat ini PT SUCOFINDO telah mengembangkan jasanya dalam 

usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultasi, pelatihan dan berbagai kegiatan 

penunjang terkait, diantaranya pada sektor agraris lainnya di indonesia. 

Kompetensi dan pengalaman di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, 

sertifikasi, pelatihan dan konsultasi, serta jaringan yang luas, ditunjang dengan 
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laboratorium yang terintegrasi serta layanan yang perima menjadi elemen untuk 

menjadikan perusahaan inspeksi nasional terbesar di indonesia. 

 Praktikan melakukan praktik PKL selama 3 bulan, yang dilakukan pada 

hari kerja yaitu senin sampai dengan hari Jumat terhitung sejak bulan Juni sampai 

dengan Agustus 2016 . Waktu tersebut diambil karena pihak praktikan merasa 

bahwa waktu tersebut adalah waktu yang paling tepat untuk melakuan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) Karena pada waktu tersebut merupakan jadwal libur 

semester genap dimana praktikan tidak lagi disibukan dengan jadwal perkuliahan. 

 Dalam hal ini praktikan di tempatkan di bagian SBU Industri tepatnya di 

bagian Human Resources yang memiliki tugas yang berkaitan dengan 

kepegawaian hingga penginputan perijinan perjalanan dinas. Berikut ini ada 

spesifikasi kerja yang dilakukan oleh praktikan antara lain ; merekap , menscan , 

menyimpan dan menggandakan absensi karyawan , merekap jumlah karyawan 

tetap dan kontrak , merekap jumlah karyawan yang dimutasi , serta merekap 

pengeluaran karyawan. Tidak hanya itu dalam bagian kerja ini juga praktikan 

melakukan pekerjaan penginputan sistem Enterprise Resource Planing (ERP) 

yang merupakan sistem terpenting dalam SBU Industri yang mayoritas 

karyawannya merupakan karyawan lapangan. Karena pada sistem Enterprise 

Resource Planing (ERP) merupakan sistem yang menyediakan perijinan 

perjalanan dinas dan pemesanan kendaraan dinas , serta perijinan pengiriman 

barang atau dokumen menggunakan jasa pengiriman yang sudah bekerja sama 

dengan PT SUCOFINDO.  
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 Namun dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan 

menemukan beberapa kendala. Kendala pertama yang praktikan alami adalah 

kurang efektif dan efisien tata ruang khususnya pada ruangan administrasi 

,sertifikasi,arsip.Dalam hal ini permasalahan sangat terlihat jelas karena penataan 

ruang kerja ini terlihat sangat berantakan dengan peletakan peralatan kantor yang 

sudah rusak dan penyimpanan arisp – arsip yang berantakan yang bercampuran 

antara arsip aktif maupun inaktif.  

 Masalah kedua adalah kurangnya pelatihan khususnya dalam 

penginputan sistem Enterprise Resource Planing (ERP) yang merupakan sistem 

terpenting yang harusnya dikuasai setiap karyawan. Karena pada sistem ini 

karyawan dapat memproses surat perjalanan dinas , pemesanan kendaraan dinas 

dan pengiriman barang atau dokumen. Namun pada kenyataannya yang dapat 

mengoprasikan sistem ini hanya 2 karyawan saja sehingga sering terjadi 

keterlambatan pemberangkatan perjalanan dinas ataupun pengiriman barang atau 

dokumen tersebut apabila 2 karyawan tersebut sedang tidak ada di ruangan atau 

sedeng ijin bahkan cuti. 

B. Saran  

 Setelah praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SBU 

Industri Bagian Human Resources PT SUCOFINDO,maka praktikan ingin 

memberikan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dengan harapam dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait agar 

lebih baik lagi, diantaranya : 
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1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan seharusnya dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja serta dapat bersosialisasi dengan rekan kerja dalam satu 

divisi maupun divisi lainnya.  

b. Praktikan seharusnya melakukan pelatIhan dan softskill terlebih dahulu 

agar benar – benar siap dalam melaksanakan perktik kerja lapangan (PKL) 

c. Praktikan seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman serta pengetahuan 

yang didapat selama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) Secara 

maksimal agar menjadi bekal untuk mempersiapkan diri memasuki dunia 

kerja di masa mendatang. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta  

a. Pihak Fakultas Ekonomi UNJ hendaknya menjalani kerjasama dengan 

perusahaan atau instansi yang nantinya memudahkan mahasiswa dalam 

mencari dan mendapatkan tempat untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Tidak hanya itu dengan adanya kerjasama antara pihak 

universitas dengan instansi dan perusahaan akan membuat hubungan 

karyawan dengan mahasiswa PKL menjadi lebih ramah dan 

kekeluargaan. 

b. Hendaknya dosen pembimbing memantau kegiatan praktik kerja 

lapangan (PKL) yang dilakukan mahasiswa. Sehingga dosen 

pembimbing mengetahui apa kekurangan dari yang dilakukan mahasiswa 



41 
 

 
 

PKL. Serta dapat mempererat hubungan antara instansi perusahaan 

dengan instansi pendidikan.  

c. Hendaknya pihak Universitas mengadakan pelatihan kerja dan softskill 

untuk mempersiapkan mahasiswa agar benar – benar siap melakukan 

praktik kerja lapangan di perusahaan ataupun instansi pemerintahan. 

Agar mahasiswa mengetahui tata cara dan etika yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah dalam perusahaan dan menjaga nama baik pihak 

universitas. 

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

a. Sebaiknya pihak perusahaan memperhatikan tata ruang kantor khususnya 

pada SBU Insustri Ruang administrasi, sertifikasi dan arsip. Dimana ruang 

tersebut membutuhkan penataan agar ruangan terasa lebih nyaman, rapih 

dan membuat penyelesaian pekerjaan lebih praktis. 

b. Sebaiknya perusahaan menyediakan ruangan khusus di setiap divisi untuk 

meletakan barang-barang yang tidak terpakai agar tidak menghalangi 

pelaksanaan kerja para karyawan. 

c. Seharusnya pihak perusahaan mengadakan pelatihan agar karyawan-

karyawan siap menghadapi perubahan baik di dalam maupun luar 

perusahaan. Khususnya dalam penggunaan sistem ERP yang merupakan 

sistem terpenting dalam perusahaan. Karena sistem ini merupakan 

pekerjaan yang menggunakan teknologi khususnya komputer yang 

membutuhkan pelatihan khusus dalam mengoprasikannya.  
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Lampiran 2 Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 3 Surat Penerimaan Mahasiswa PKL 
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Lampiran 5  Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6 Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 8 Kegiatan Harian PKL  

Uraian aktivitas selama 2 Bulan Kerja  

Bulan Juni 2016 

No. Hari dan Tanggal Keterangan/Kegiatan 

1 Senin, 13 Juni 2016 - Permintaan kendaraan dinas 

- Pengiriman dokumen ke kantor cabang 

2 Selasa, 14 Juni 2016 

- Permintaan kendaraan dinas 

- Rekap absensi karyawan 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

3 Rabu , 15 Juni 2016 
- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Permintaan kendaraan dinas  

5 Kamis , 16 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Permintaan kendaraan dinas 

- Rekap permintaan kendaraan dinas 

bulan April , Mei , dan Juni  

6 Jum’at , 17 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Pengiriman barang ke lokasi survey 

(Luar Kota) 

7 Senin , 20 Juni 2016 

- Proses dokumen SGS ke Divisi KAK ( 

Keuangan dan Akuntansi ) 

- Rekap pemasukan dan pengeluaran 

bagian transportasi 

8 Selasa , 21 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Rekap absesi karyawan SBU Industri 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

9 Rabu , 22 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Rekap pengguaan Sistem ERP  

- Rekap absesi karyawan SBU Industri 

10 Kamis , 23 Juni 2016 

- Memproses pengiriman barang SBU 

Industri ke Ekpedisi 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas  
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11 Jum’at , 24 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas  

12 Senin , 27 Juni 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

13 Selasa , 28 Juni 2016 
- Input monitoring pencetakan sertifikan 

layak Oprasi (SLO)  

- Input draft/gambar hasil inspeksi  

14 Rabu , 29 Juni 2016 

- Input monitoring pencetakan sertifikan 

layak Oprasi (SLO) 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Input draft/gambar hasil inspeksi 

15 Kamis , 30 Juni 2016 
- Rekap permintaan kendaraan dinas 

bulan April , Mei , dan Juni 

- Input draft/gambar hasil inspeksi 

 

Bulan Juli 2016 

16 Jumat, , 1 Juli 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Proses dokumen SGS ke Divisi KAK ( 

Keuangan dan Akuntansi ) 

17 Senin, 11 Juli  2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

18 Selasa, 12 Juli 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas 

- Input draft/gambar barang 

19 Rabu, 13 Juli 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas 

- Monitoring Persiapan Rapat Kerja PT. 

Sucofindo 
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20 Kamis, 14 Juli 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Rekap Mutasi Karyawan SBU Industri 

periode 2015 – 2016 

21 Jumat, 15 Juli 2016 
- Rekap Mutasi Karyawan SBU Industri 

periode 2015 - 2016 

- Input draft/gambar hasil inspeksi 

22 Senin, 18 Juli 2016 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

- Monitoring untuk pencetakan sertifikat 

BMTB 

23 Selasa, 19 Juli 2016 - Monitoring untuk pencetakan sertifikat 

BMTB 

24 Rabu, 20 Juli 2016 
- Input draft/gambar hasil inspeksi 

- Rekap Mutasi Karyawan SBU Industri 

periode 2015 – 2016 

25 Kamis, 21 Juli 2016 
- Proses dokumen SGS ke Divisi KAK ( 

Keuangan dan Akuntansi ) 

- Membuat laporan kerja SBU Industri 

26 Jumat, 22 Juli 2016 
- Membuat laporan kerja SBU Industri 

- Memproses laporan kerja SBU Industri 

ke bagian Direktur Utama 

27 Senin, 25 Juli 2016 - Monitoring pencetakan sertifikat 

kelistrikan 

28 Selasa, 26 Juli 2016 - Monitoring pencetakan sertifikat 

kelistrikan 

29 Rabu, 27 Juli 2016 - Input monitoring penggunaan blangko 

untuk pencetakan sertifikat 

30 Kamis, 28 Juli 2016 

- Proses dokumen SGS ke Divisi KAK ( 

Keuangan dan Akuntansi ) 

- Rekap Pensiun Karyawan SBU 

Industri  

31  Jum’at, 29 Juli 2016 
- Rekap Pensiun Karyawan SBU 

Industri 

- Input draft/gambar hasil inspeksi 

 

Bulan Agustus 2016 

32 Senin, 1 Agustus 2016 
- Rekap Pensiun Karyawan SBU 

Industri 

- Input draft/gambar hasil inspeksi 

32 Selasa, 2 Agustus 2016 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

- Input Sistem ERP 
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33 Rabu, 3 Agustus 2016 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

- Input perjalanan dinas 

34 Kamis, 4 Agustus 2016 

- Input dokumen SGS ke Divisi KAK ( 

Keuangan dan Akuntansi ) 

- Pembuatan Spanduk Gathering SBU 

Industri 

35 Jum’at, 5 Agustus 2016 Employee Gathering SBU Industri 

36 Senin, 8 Agustus 2016 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

- Rekap pengeluaran SBU Industri 

37 Selasa, 9 Agustus 2016 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

38 Rabu, 10 Agustus 2016 

- Memproses pemesanan kendaraan 

dinas 

- Monitoring LHS (Laporan hasil 

survey) 

39 Kamis, 11 Agustus 2016 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

- Rekap pengeluaran SBU Industri 

40 Jum’at, 12 Agustus 2016 

- Memproses pengiriman 

barang/dokumen SBU Industri ke 

Ekpedisi 

- Rekap penggunaan Sistem ERP 
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Lampiran 9 Dokumentasi  

Ruang Setrifikasi , Administrasi dan Arsip 
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Ruang Kerja  
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Foto bersama karyawan SBU Industri 

 

 

 

 


