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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang 

ini, membuat praktikan untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan 

tersebut. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin 

banyak pula persaingan sumber daya manusia yang kompetent.
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 Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 

memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa 

keterampilan dalam praktik. PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada 

dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan, serta mendapatkan kesempatan dalam 

menerapkan ilmu pengetauan dan keterampilan yang sudah dipelajari di 

perkuliahan. Selain itu, PKL juga bermanfaat untuk softskill dan interaksi 

mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja. 

 Salah satu cara yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan 

berkualitas yang terampil adalah dengan melakukan program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sesuai dengan bidang studi yang ditempuh. Program PKL 

memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal,  

                                                           
1 Anatasya Gabrilea, “ Mencari contoh nyata dampak kemajuan IPTEK bagi kehidupan: -sosial –ekonomi-

budaya dalam kehidupan sehari-hari” diakses dari 

https://anatasyagabrilea.wordpress.com/2014/06/03/mencari-contoh-nyata-dampak-kemajuan-iptek-bagi-

kehidupan-sosial-ekonomi-budaya-dalam-kehidupan-seharihari/, pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 05.29 

https://anatasyagabrilea.wordpress.com/2014/06/03/mencari-contoh-nyata-dampak-kemajuan-iptek-bagi-kehidupan-sosial-ekonomi-budaya-dalam-kehidupan-seharihari/
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mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan kerja. Hal ini 

sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam 

memasuki dunia kerja.
2
 

 Dengan pemberian keterampilan ini, diharapkan mahasiswa dapat 

bersaing di dunia kerja. ketika mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja ketika 

mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak menambah jumlah 

pengangguran di Indonesia. Pemberian keterampilan ini juga ditujukan untuk 

dapat menghasilakan sumber daya manusia unggul dan dapat bersaing, baik 

kualitas intelektual maupun keterampilannya dan juga mampu memahami 

ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap 

dinamika industri dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ada. 

 Dalam pelaksaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih berorganisasi, 

lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang 

baik dengan antar karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan, keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab. 

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dunia kerja bagi 

para masiswa Fakultas Ekonomi UNJ sekaligus memberikan kesempatan 

mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan 

menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan program studi masing-masing.  

 Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat 

lebih mengenal,mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan 
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dunia kerja. Hal ini sebagai upaya program studi mempersiapkan diri 

mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

 Dalam pelaksanaannya praktikum mendapatkan kesempatan untuk 

menjalankan PKL di Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 

2,Jakarta dan ditempatkan di Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem 

Pembayaran (DKSP) divisi Satuan Layanan Administrasi (SLA). 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dari program PKL yang dilakukan praktikan adalah: 

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 

Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

menenai dunia kerja secra nyata. 

3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 

kerja salah satunya yaitu memperkenalkan kerja sama dalam dunia kerja, 

rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas 

apa yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan 

keputusan permasalahan-permasalahan. 

4. Praktikan dapat mengimplementasikan cara kerja akuntansi terutama 

dibidang anggaran di sebuah perusahaan. 
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Tujuan dari PKL ini, yaitu: 

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat mahasiswa selama 

duduk di perkuliahan baik itu teori maupun praktikan. 

2. Meningkatkan wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 

mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi. 

3. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja mulai dari berinteraksi, 

bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 

sikap displin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif 

yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. 

5. Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakn 

pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya. 

6. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur, serta 

mampu bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. 

7. Melatih Praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat, tidak mudah 

menyerah dan menjadi tenaga kerja yang professional. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa, dan 

perguruan tinggi, adapun kegunaan PKL tersebut antara lain : 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
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a. Mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah didapat selama duduk di 

bangku kuliah 

b. Melatih mental dan rasa tanggung jawab mahasiswa dalam bekerja 

c. Menambah wawasan dunia kerja 

d. Mengasah tingkat kreativitas praktikan 

e. Menambah pengetahuan dan pengalaman selaku generasi muda 

penerus bangsa untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya 

di lingkungan kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia 

kerja yang sebenarnya. 

b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 

terkait. 

c. Mempersiapkan kelulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 

d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguruaan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 

e. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga 

termapil sesuai dengan kebutuhan perusahaan/lembaga. 

3. Bagi Kantor Pusat Bank Indonesia 

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat 
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membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang 

bersifat sehari-hari (tetap) maupun tidak tetap. 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. 

c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 

akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung instansi 

telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang sistem 

pebayaran yang khususnya di bidang anggaran. 

d. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga yang terkait. 

e. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Bank 

Indonesia (BI). 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta. 

Instansi ini dipilih karena bidang kerja sesuai dengan program studi praktikan 

serta praktikan ingin lebih mengetahui lebih banyak mengenai Bank Sentral. 

Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Perusahaan  :  Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta 

 Alamat   : Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H  

   Thamrin No.2 Jakarta Pusat 

No. Telepon/Fax  : 131/ (021) 386 4884 
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Website  : www.bi.go.id 

Praktikum memilih Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta dikerankan ingin 

mengetahui lebih jauh tentang fungsi dan tugas Bank Indonesia yang 

berstatus sebgai Bank Sentral Indonesia. Praktikum di tempatkan pada 

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sitem Pembayaran tepatnya di divisi 

Satuan Layanan dan Administrasi. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Dalam melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan praktik dimulai 

tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.  

Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, pada bulan Maret praktikan membuka 

website resmi Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta dan melihat 

persyaratan yang diminta Bank Indonesia untuk melaksanakan PKL di 

kantor tersebut. Persyaratan yang diminta seperti Proposal magang, CV, 

dan Surat Permohonan pelaksanaan PKL. Selanjutnya  pada bulan April 

praktikum mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Bank 

Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Setelah itu pratikum mengirimkan Surat 

Permohonan Pelaksanaan PKL dan persyaratan lainnya kepada 

Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) di gedung tipikal 

perkantoran Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta dan beberapa bulan 

http://www.bi.go.id/
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kemudian praktikum mendapatkan email yang menyatakan Bank 

Indonesia Kantor Pusat Jakarta menyetujui praktikan untuk melakukan 

PKL di tempat tersebut dari tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 

31 Agustus 2017. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tanggal 3 Juli 2017 praktikum memulai PKL di Bank Indonesia 

Kantor Pusat Jakarta. PKL dilaksanakan setiap hari hari Senin sampai 

Jumat dari pukul 07.00 – 16.15 WIB. Dengan waktu istirahat dari pukul 

12.00 – 13.00 WIB. Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan selama 44 hari 

sampai tanggal 31 Agustus 2017. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikum menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 

PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikum 

mulai mempersiapkan laporan PKL di pertengahan bulan Juli 2017. 

 

 

 

 

 


