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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan 

bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan 

adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa sebuah bangsa 

harus mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang unggul, mandiri dan 

produktif.  

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Dengan 

pendidikan generasi muda penerus bangsa bisa mempelajari tentang pengetahuan, 

keterampilan serta kebiasaan dengan cara memberi pengajaran di dalam kelas, 

memberi pelatihan softskill ataupun hardskill dan melakukan penelitian-penelitian 

yang konkrit. Dikelas, kita generasi muda penerus bangsa akan dibekali dengan 

pengajaran teori-teori. Lalu di pelatihan serta penelitian kita harus bisa 

mengaplikasikan teori-teori yang sudah dibekali didalam kelas guna untuk 

kepentingan masyarakat. 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi membekali para 

mahasiswanya dengan adanya program pelatihan-pelatihan, seperti mengasah 

keterampilan softskill ataupun hardskill yang dimiliki masing-masing individu. 
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Pembekalan pelatihan semacam itu akan menuntut mahasiswa bisa beradaptasi 

dengan lingkungannya secara baik. Untuk memberikan bekal tersebut kepada 

mahasiswanya, Universitas Negeri Jakarta mempunyai program Praktek Kerja 

Lapangan (PKL). Program ini dirancang guna untuk mempersiapkan mahasiswa 

untuk bisa bersaing dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai 

dunia kerja, selain itu juga memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk 

dapat mengenal, mengetahui dan berlatih dalam menganalisis kondisi lingkungan 

dunia kerja, sehingga ketika lulus dari Universitas Negeri Jakarta mahasiswa telah 

siap dan matang untuk menjadi tenaga kerja terdidik yang professional. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Dilihat dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud 

dari PKL ini adalah : 

1. Melakukan praktik kerja lapangan yang sesuai dengan bidang 

pendidikannya. 

2. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan 

dunia kerja yang nyata. 

3. Mampu melihat peluang dan dapat bersaing di dunia kerja. 

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan PKL ini adalah: 

1. Meningkatkan wawasan serta mengasah keterampilan mahasiwa dalam 

bidang perkoperasian, 

2. Memperoleh wawasan mengenai pekerjaan dalam dunia kerja secara 

langsung dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari diperkuliahan, 
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3. Mewujudkan TRI Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada 

Masyarakat, 

4.  Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, 

5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan 

tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan professional yang siap 

terjun didunia kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan diharapkan memberikan hasil yang positif bagi 

praktikan atau mahasiwa, bagi Fakultas Ekonomi, serta bagi instansi tempat 

praktik antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi  Praktikan atau Mahasiswa 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di 

perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum 

diperoleh dari pendidikan formal. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dengan 

mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan 

dengan dunia kerja secara nyata. 

c. Praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja 

perkoperasian, khususnya Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI 
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d. Praktikan mendapat pengetahuan baru serta pengalaman mengenai 

sistem kelola di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI 

e. Melatih kemampuan berpikir praktikan dalam memecahkan masalah 

yang kerap muncul selama pelaksanaan PKL. 

f. Sebagai usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman kerja yang nyata. 

g. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa menjadi lulusan professional 

ketika terjun di dunia kerja. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Membina dan meningkatkan kerja sama dengan Koperasi Pegawai 

Kementerian Sosial RI dalam hal pelaksanaan program PKL. 

b. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengimplementasikan ilmu 

yang telah didapat di universitas. 

c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum agar 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 

tuntutan dunia industry dan masyarakat, sehingga FE UNJ dapat 

mencetak lulusan yang kompeten dalam dunia kerja. 

 

3. Bagi Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI 

a. Perusahaan dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

target waktu yang ditentukan. 
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b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terlibat. 

c. Menjalin hubungan baik antara instansi dengan lembaga perguruan 

tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat. 

 

D.  Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

salah satu koperasi pegawai kementrian. Berikut ini merupakan data 

informasi instansi tempat pelaksaan PKL: 

Nama Instansi             : Koperasi Pegawai Kementrian Sosial RI 

Alamat   : Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 

No.Telepon                 : 021-3103742 

Bagian Tempat PKL   : 3 Unit Kegiatan 

1. Unit Simpan Pinjam 

2. Unit Toko/Konsumen 

3. Unit Jasa 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini Praktikan mencari informasi mengenai tempat 

instansi atau perusahaan yang sesuai dengan bidang kuliah Praktikan yang 

Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat. 
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menerima PKL. Setelah menemukan instansi atau perusahaan yang sesuai 

Praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas 

Ekonomi yang harus ditanda tangani oleh Kepala Jurusan untuk diberikan 

pada pihak BAAK UNJ. Praktikan mendapatkan persetujuan dari bagian 

akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ sehingga Praktikan 

mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan 

tersebut dilakukan pada awal bulan Januari 2016, surat pengantar tersebut 

Praktikan berikan kepada Sekretarian Koperasi Pegawai Kementrian 

Sosial Republik Indonesia.  Kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 Kami 

mendapat surat  jawaban atas pengajuan yang menyatakan bahwa Koperasi 

Pegawai Kementrian Sosial Republik Indonesia mengizinkan praktikan 

untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 

18 Agustus 2016. Jam kerja mengikuti aturan yang ditetapkan oleh 

Koperasi Pegawai Kementrian Sosial Republik Indonesia yakni setiap hari 

Senin hingga Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan mulai 

bulan Juli 2016. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang 
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dibutuhkan dalam pelaporan PKL, kemudian pelaksanaan wawancara 

dengan narasumber,  Kemudian data – data tersebut diolah dan diserahkan 

sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 

 

Tabel I.1 :  Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
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