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ABSTRAK 

       Anisa Dwi Destiani, 8135132264. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 

bagian Internal Audit di PT ANTAM (Persero) Tbk, Jakarta Selatan: Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Juni 

2016. 

       Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk meninggkatkan 

keterampilan, pengalaman dan wawasan pengetahuan mahasiswa terutama 

mengenai suatu bidang dan pekerjaan Ekonomi guna memasuki dunia kerja. 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 

sampai 30 Juni 2016 di PT ANTAM (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Letjen. 

T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat. Jakarta 12530. 

       Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan serta berusaha untuk membentuk dan 

melatih tenaga-tenaga profesional yang siap terjun kedunia kerja. 

       Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan di 

tempatkan pada bagian Internal Audit. Pada pelaksanaan kerja, praktikan berusaha 

melakukan tugas dari pekerjaan yang diberikan dengan baik dan menggunakan 

waktu secara efektif dan efisien serta memahami pengarahan yang diberikan. 

       Dalam pelaksanaannya, praktikan juga menemui berbagai kendala-kendala 

seperti banyak pekerjaan yang umum, sedangkan pekerjaan yang berhubungan 

dengan keahliannya lebih sedikit. Namun, praktikan selalu mencari cara yang baik 

dan benar untuk mengatasi hal tersebut. 

       Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan dapat 

menarik kesimpuulan bahwa kegiatan PKL sangat berguna bagi praktikan karena 

dapat memperoleh wawasan, pengatahuan dan siap mengahadapi dunia kerja. 

Selain itu pula, dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak universitas 

dengan instansi pemerintah atau perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang 

ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-

perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, 

menyadari sumber daya manusia merupakan model utama dalam suatu 

usaha, maka kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi 

perusahaan atau instansi diharapkan memberikan kesempatan pada 

mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja denga cara menerima 

mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. 

Praktek Kerja Lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada 

dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk 

mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

 Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan 

yang mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat, 

khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktek 
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merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu 

yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

 Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan setiap 

mahasiswanya melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di instansi 

pemerintah atau perusahaan swasta. Melalui Praktek Kerja ini mahasiswa 

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat 

kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang 

berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang 

ditugaskan kepadanya. 

 Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari 

dibangku perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor PT. 

ANTAM (Persero) Tbk. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang 

dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa 

teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan Praktek 

Kerja Lapangan. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil 

dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar 

dihasilkan lulusan yang baik dan handal. 
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 Praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. ANTAM 

(Persero) Tbk yang berlokasi di Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1 untuk 

mengetahui bagaimana cara PT. ANTAM (Persero) Tbk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  

Program Praktik Kerja Lapangan yang diberikan Universitas Negeri 

Jakarta, khususnya pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 

Ekonomi sebagai upaya mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

serta, melihat secara nyata dunia kerja yang sesungguhnya sehingga 

mahasiswa mampu mengasah kemampuan dan keterampilan kerja. 

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) antara lain : 

1. Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

1. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi 

mahasiswa mengenai lingkungan dunia kerja yang nyata. 

2. Melakukan praktik kerja pada salah satu bidang yang sesuai 

dengan latar belakang pendidikan Praktikan di program studi 

Pendidikan Tata Niaga, Universitas Negeri Jakarta. 

3. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan Praktikan.  
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4. Mempelajari mengenai sistem instansi atau tempat Praktikan 

melakukan Praktik Kerja Lapangan, dalam hal ini yaitu PT 

ANTAM (Persero) Tbk. 

5. Mempelajari bidang kerja Auditing di PT ANTAM (Persero) Tbk. 

6. Mengarahkan praktikan untuk menemukan permasalahan maupun 

data  yang berguna dalam penulisan laporan PKL. 

 

2. Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 

dan keterampilan di dunia kerja. 

2. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 

berhubungan dengan bidang auditing. 

3. Mengaplikasikan teori serta bidang ilmu yang sudah didapat dari 

bangku perkuliahan. 

4. Melatih mahasiswa untuk mensosialisasikan diri pada 

suasana lingkungan kerja yang sesungguhnya berkenaan 

dengan disiplin ilmu dan tangggung jawab pekerjaan. 

5. Membagun hubungan yang baik antara instasi tempat PKL dengan 

Universitas Negeri Jakarta. 

6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 

Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Praktik Kerja Lapangan sangat diharapkan dapat memberikam 

manfaat bagi praktikan. Universitas maupun perusahaan tempat praktikan 

melaksanakan PKL. 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa (Praktikan) : 

1. Meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa sekaligus 

mempraktekan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku 

kuliah ke dunia kerja 

2. Mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja langsung dari 

tempat pembelajaran yang sesungguhnya 

3. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan 

dengan professional 

4. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

5. Menguji kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa 

tanggung jawab, disiplin, inisiatif serta kreatifitas dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang 

ditekuni 

6. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan 

7. Mendorong mahasiswa untuk dapat menggali berbagai masalah 

baru serta mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di 

lingkkungan kerja 
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8. Mengaplikasikan ilmu yang telah diterima mahasiswa selama di 

perkuliahan, ke dalam bidang pekerjaan di tempat magang 

 

2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi 

Tata Niaga : 

1. Membangun hubungan kemitraan yang baik antara perusahaan 

tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga 

2. Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga 

3. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk 

menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan perusahaan 

4. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia mahasiswa Universitas Negeri 

Jakarta 

 

3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan : 
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1. Sebagai sarana mendapatkan Sumber Daya Manusia unggulan 

selain itu untuk mengetahui kualitas pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta 

2. Mendapatkan ide segar, inovatif dan kreatif dari mahasiswa peserta 

program praktik kerja lapangan 

3. Mendukung pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Sosial 

Responsibilities) perusahaan 

4. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungka antara 

Universitas Negeri Jakarta dengan PT. ANTAM (Persero) Tbk 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  

Nama Perusahaan : PT. ANTAM (Persero) Tbk 

Divisi   : Internal Audit 

Alamat   : Gedung Aneka Tambang 

Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, 

Tanjung Barat. Jakarta 12530 

Telepon/Fax  : 021-7891234/021-7891224 

Website  : www.antam.com 

Praktikan ditempatkan di bagian Internal Audit yang berada di PT 

ANTAM (Persero) Tbk. Praktikan memilih PT. ANTAM (Persero) Tbk 

sebagai tempat PKL karena PT. ANTAM (Persero) Tbk mempunyai 

reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Tugas yang didapatkan 
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praktikan yaitu berhubungan dengan bidang ilmu yang didapatkan 

praktikan selama duduk di bangku perkuliahan. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal waktu praktikan melaksanakan PKL di PT. ANTAM (Persero) 

Tbk selama 1 bulan terhitung dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 

Juni 2016. Praktikan melakukan kegiatan PKL sesuai dengan jam kerja 

karyawan, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan mulai 

pukul 07.30 – 16.30 WIB, dan mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB setiap 

harinya selama bulan Ramadhan. Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 

WIB. Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh 

praktikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 

1. Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau dinas 

pemerintah yang dapat menerima kegiatan PKL. Setelah 

mengetahui bahwa di PT ANTAM (Persero) Tbk bisa melakukan 

kegiatan PKL, maka kelompok Praktikan membuat surat 

permohonan izin. 

Pada tanggal 02 Maret 2016 Praktikan meminta formulir 

pendaftaran PKL ke Gedung R Fakultas Ekonomi untuk diisi, 

kemudian meminta tanda tangan kepada Ketua Program Studi 

Bapak Nurdin Hidayat, MM, M.Si untuk ditandatangani. Setelah 

itu praktikan ke Biro Administrasi dan Kemahasiswaan sebagi 
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permohonan pengajuan surat PKL. Surat pengajuan PKL tersebut 

ditujukan kepada PT. ANTAM (Persero) Tbk. 

2. Pada tanggal 07 Maret surat permohonan izin Praktik Kerja 

Lapangan dikeluarkan oleh BAAK UNJ, praktikan mengambil 

surat izin yang telah jadi dan langsung menuju PT. ANTAM 

(Persero) Tbk untuk mengajukan permohonan izin PKL. 

3. Pada tanggal 20 Mei 2015 praktikan mendapatkan konfirmasi 

pelaksanaan PKL dari PT. ANTAM (Persero) Tbk dan diminta 

untuk datang pada tanggal 31 Mei 2016 untuk penginformasian 

teknis pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. 

ANTAM (Persero) Tbk. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

       Setelah mendapat panggilan untuk melakukan kegiatan magang 

pada tanggal 31 Mei 2016 praktikan mendatangi PT. ANTAM 

(Persero) Tbk untuk mengetahui hal teknis sebelum melaksanakan 

PKL pada tanggal 01 Juni 2016. Setelah itu praktikan baru 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 01 Juni 2016. 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. ANTAM 

(Persero) Tbk selama 1 bulan bertempat di Jl. Letjen. T.B. Simatupang 

No. 1. 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 01 Juni 

2016 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dilaksanakan setiap hari 
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Senin – Jumat. Pelaksanaan kerja yang dilakukan di PT. ANTAM 

(Persero) Tbk dimulai pada jam 07.30 WIB. Waktu istirahat pukul 

12.00 – 13.00 dan pada saat di bulan Ramadhan dimulai pukul 07.30 

WIB dan waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB. Setiap hari senin sampai 

kamis menggunakan seragam pakaian kantor sesuai dengan standar 

perusahaan dan Jumat memakai pakaian batik. 

 

3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

       Sebagai bukti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilakukan Praktikan wajib menyusun laporan. Laporan tersebut akan 

dipertanggung jawabkan pada saat sidang PKL yang menjadi salah 

satu syarat kelulusan di Program Studi Pendidikan Tata Niaga. 

Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan 

selama masa PKL di PT ANTAM (Persero) Tbk. Data – data yang 

diambil praktikan diperoleh langsung dari PT ANTAM (Persero) Tbk 

pada bagian Internal Audit. 

Tabel I.1 - Jadwal Kerja Pratikan di Bagian Internal Audit 

N
o

m
o

r Nama 

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Maret  April  Mei  Juni  November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan                                         

2 Pelaksanaan                                         

3 Penulisan                                         

Sumber Data diolah oleh Praktikan
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Sejarah Perusahaan 

1. Sejarah PT. ANTAM (Persero) Tbk 

       Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk 

(“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1968, dengan nama “Perusahaan 

Negara (PN) Aneka Tambang”, dan diumumkan dalam tambahan No. 

36, Berita Negara No. 56, tanggal 5 Juli 1968. Pada saat 

pembentukannya, ANTAM merupakan penggabungan dari Tujuh 

perusahaan negara yaitu :  

1. BPU Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara – 

Jakarta.  

2. PN Tambang Emas Cikotok – Banten Selatan.  

3. PN Pertambangan Bauksit Kijang – Pulau Bintan. 

4. PN Logam Mulia – Jakarta.  

5. PT (Negara) Pertambangan Nikel Indonesia – Sulawesi 

Tenggara.  

6. Proyek Pertambangan Intan Martaputra – Kalimantan Selatan.  

7. Proyek Emas Logas  - Pekanbaru, Riau.  
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Pada tanggal 14 Juni 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

26 Tahun 1974, status perusahaan diubah dari perusahaan negara 

menjadi perusahaan negara perseroan terbatas (“perusahaan 

perseroan”) dan sejak itu dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan 

(Persero) Aneka Tambang”.  

       Dalam perkembangan selanjutnya, ANTAM memperluas 

operasinya dengan tambahan Tiga unit pertambangan lainnya dan Satu 

unit eksplorasi.  

       Pertambangan Pasir Besi Cilacap memulai operasinya pada tanggal 

10 Juni 1971, sedangkan pertambangan nikel Gebe dimulai pada tahun 

1979. Kegiatan eksplorasi emas di Pongkor dimulai pada tahun 1988 

dan mulai berproduksi pada tahun 1994. karena meningkatnya 

aktivitas eksplorasi, ANTAM memutuskan untuk membentuk unit 

Geologi didirikan pada tanggal 29 Februari 1980 yang melaksanakan 

kegiatan eksplorasi. Sejak tahun 1980, aktivitas unit Geologi telah 

menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dan menghasilkan data 

eksplorasi yang sangat berharga untuk ANTAM.  

       Pada saat ini ANTAM memiliki Tujuh unit operasi, yaitu :   

1. Unit Pertambangan Bauksit Kijang – Kijang, Riau.  

2. Unit Pertambangan Nikel Pomalaa – Pomalaa, Sulawesi 

Tenggara.  

3. Unit Pertambangan Nikel Gebe – P.Gebe, Maluku.  

4. Unit Pertambangan Emas Pongkor – Pongkor, Jawa Barat.  
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5. Unit Pertambangan Pasir Besi Cilacap – Cilacap, Jawa 

Tengah.  

6. Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia – Jakarta, DKI.  

7. Unit Geologi – Jakarta, DKI.  

       Kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung Aneka Tambang Jl. 

Letjen T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, 

Jakarta, Indonesia. Disamping itu, perusahaan juga memiliki Kantor 

Perwakilan Makassar yang berada di Jalan DR.Ratulangi No. 60, yang 

membantu pembelian persediaan barang dan pendistribusian produk 

Nikel.    

       Hasil produksi PT Antam,Tbk adalah :  

1. Nikel  

       Bijih nikel Antam terbagi atas bijih nikel saprolit dan limonit. Bijih 

nikel limonit adalah bijih nikel laterit dengan kadar rendah dan 

mengandung 0.8% - 1.5% nikel, 25%-35% besi dan sedikit kobalt. 

Limonit terletak di atas lapisan saprolit dan lebih murah dan lebih 

mudah untuk ditambang. Bijih nikel saprolit terbentuk dibawah zona 

limonit. Saprolit secara umum mengandung sekitar 1,5%-2,5% nikel 

dan digolongkan sebagai bijih laterit kadar tinggi. Dengan melalui 

proses pirometalurgi, saprolit digunakan sebagai bahan baku untuk 

produksi feronikel. Feronikel Antam mengandung sekitar 20% nikel 

dan sekitar 80% besi. Diproduksi dalam bentuk shots (butiran) atau 

ingots (batangan) serta dengan karbon kadar tinggi atau karbon kadar 
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rendah, feronikel digunakan sebagai bahan baku untuk produksi baja 

nirkarat.   

       Penambangan bijih nikel saat ini di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) 

dan Pulau Gebe (Maluku) sedangkan pengelolaannya berada di 

Pomalaa. Nikel sebagai salah satu “usaha inti” PT ANTAM (Persero) 

Tbk ditunjang oleh potensi cadangan nikel yang cukup besar. Upaya 

lebih lanjut dalam memantapkan bisnis inti adalah dengan jalan 

membangun pabrik stainless steel dengan bahan baku utama feronikel.  

       Telah dilaksanakan pembangunan perluasan pabrik feronikel 

Pomalaa sejak 1992, bekerjasama dengan Mitsui and Co.Ltd. Sejak 

awal tahun 1995 sudah beroperasi secara komersial dengan kapasitas 

11.000 ton nikel pertahun. Citra mutu feronikel Pomalaa sangat baik 

dan terus diupayakan peningkatannya untuk mendukung usaha 

diversifikasi pasar nikel.  

       Pada tanggal 3 April 1996, PT ANTAM (Persero) Tbk UPNP (Unit 

Penambangan Nikel Pomalaa) telah mendapatkan sertifikat ISO 9002 

dari SGS Yaesley. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen PT ANTAM 

(Persero) Tbk untuk selalu menjaga mutu produk serta meningkatkan 

kualitas managemen, telah dilaksanakan dengan konsisten.   

2. Emas dan Perak  

       Indonesia sesuai struktur geologinya dinilai sebagai salah satu 

negara yang memiliki potensi emas dan perak yang cukup besar. PT 

ANTAM (Persero) Tbk melakukan program eksplorasi secara 
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terencana dan sistematis terutama di daerah Jawa Barat. Dari hasil 

eksplorasi telah ditemukan cadangan baru emas dan perak dalam 

jumlah besar di daerah gunung Pongkor, Kabupaten Bogor dan mulai 

berproduksi secara komersial sejak bulan Mei 1994.  

       Fasilitas pengolahannya mampu menghasilkan 2,5 ton Emas dan 

20 ton perak per tahunnya dengan cadangan untuk masa eksploitasi 

kurang lebih empat puluh tahun.  

       PT ANTAM (Persero) Tbk memiliki unit Pengolahan dan 

Pemurnian Logam Mulia dengan kapasitas produksi per tahunnya 

sebesar 100 ton Emas dan 270 ton Perak. Emas dan Perak hasil 

produksi PT ANTAM (Persero) Tbk telah dipasarkan secara luas di 

dalam negeri maupun ke manca negara dengan merk LM (Logam 

Mulia). Produk emas dan perak Logam Mulia telah terakreditasi lisensi 

merek dagang internasional dari London Bullion Market Association 

(LBMA).  

3. Bauksit  

       Bauksit adalah sumber bijih yang utama untuk produksi 

alumunium. Bauksit mengandung 30-54% alumina (Al2O3) dan 

selebihnya terdiri dari campuran silika, berbagai oksida besi dan 

titanium dioksida. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup 

besar. Pada saat ini, pertambangan bauksit di Indonesia hanya terdapat 

di Kijang, Pulau Bintan, yang baru mulai ditambang dan diekspor pada 

tahun 1935 oleh NV NIBEM (NV Nederlansch Indische Bauxite 
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Exploratie Maatschappij), yang kemudian berkembang menjadi bagian 

dari PT Antam. Sejak tahun 1988, PT ANTAM (Persero) Tbk 

memperoleh pangsa pasar baru di Amerika Serikat, selain Jepang.  

4. Pasir Besi  

       Kegiatan penambangan pasir besi dimulai sejak 1971 di daerah 

Cilacap dan dilanjutkan ke daerah Kutoarjo, Jawa Tengah sejak 1980. 

Produk pasir besi PT ANTAM (Persero) Tbk dipergunakan oleh 

hampir semua pabrik semen di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.  

Cadangan pasir besi terdapat di sepanjang pantai selatan pulau 

Jawa dalam jumlah yang cukup banyak. Cadangan terbesar terdapat di 

daerah Yogyakarta antara sungai Progo dan Bogowonto.  

5. Geologi  

       Unit geologi merupakan satu dari tujuh unit usaha PT ANTAM 

(Persero) Tbk. Misi yang diemban oleh unit tersebut, ditujukan untuk 

menawarkan jasajasa eksplorasi baik itu untuk PT ANTAM (Persero) 

Tbk maupun perusahaan-perusahaan lainnya.  

       Keberhasilan unit Geologi dalam menjalankan usahanya antara lain 

terlihat dari keberhasilan menemukan deposit emas di gunung Pongkor 

Jawa Barat, yang saat ini merupakan salah satu dari “tambang utama” 

PT ANTAM (Persero) Tbk. 
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2. Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi dan misi dari PT. ANTAM (Persero) Tbk yaitu 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi 

usaha berbasis Sumber Daya Alam 

b. Misi 

1. Menghasilkan produk-produk berkualitas dengan 

memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri 

terbaik dan operasional yang unggul 

2. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan 

keberlanjutan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan 

3. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan 

pemangku kepentingan 

4. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta 

kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi 

 

3. Share Values PT. ANTAM (Persero) Tbk 

PT ANTAM (Persero) Tbk menetapkan nilai-nilai korporasi yang 

dikenal dengan nama PIONEER (Professionalism, Integrity, Global 

Mentality, Harmony, Excellence dan Reputation), yang aktualisasinya 

dimulai dari pimpinan yang bercirikan SENSE (Speed, Energize, 

Respect, and Courage) sehingga akan membawa Insan ANTAM ke 
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level Human Capital Excellence yaitu Insan-insan ANTAM yang 

memenuhi kriteria BEST (Beyond Expectation, Environment 

Awareness dan Synergized Partnership) 

 

4. Logo PT. ANTAM (Persero) Tbk 

  

Gambar II.1 - Logo PT ANTAM (Persero) Tbk. 

       Berikut merupakan arti logo PT ANTAM (Persero) Tbk: 

Konsep brand „Tiga Gunung‟ 

1. Logo kami terdiri dari tiga gunung yang merepresentasikan sumber 

daya mineral dari produk-produk ANTAM. Logo ini 

merepresentasikan „sumber mineral dan produk yang 

terdiversifikasi‟ 

2. Ketiga gunung tersebut muncul dari sebuah lengkungan, yang 

merepresentasikan planet bumi atau alam 

3. Di bawah lengkungan tersebut terdapat refleksi dari ketiga gunung 

yang menggambarkan sumber daya mineral yang terdapat di perut 

bumi 
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4. Pembagian logo menjadi dua bagian juga dapat menggambarkan 

dua jenis kegiatan penambangan: tambang terbuka dan tambang 

bawah tanah 

5. Logo ini merepresentasikan ANTAM, yang memiliki kompetensi 

penambangan di dalam perut bumi dan membawanya ke 

permukaan untuk diolah menjadi logam yang berharga 

6. Bentuk logo yang simetris dan corak huruf logo dengan huruf „T‟ 

kapital di tengah menggambarkan stabilitas, kekuatan, soliditas, 

bahkan harmoni 

7. Logo kami mencakup atribut brand: 

- Pilar: Pertambangan, diversifikasi, terkemuka, besar 

- Atribut rasional: Profesional, kehati-hatian, tanggung jawab, 

terpercaya 

- Atribut pribadi: Progresif, dinamis, terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

20 

B. Struktur Organisasi PT. ANTAM (Persero) Tbk 

 

     Gambar 2 – Struktur Organisasi PT ANTAM (Persero) Tbk. 

Struktur Organisasi Bagian Internal Audit PT. ANTAM (Persero) Tbk 

 

Gambar II.3 - Struktur Organisasi Bagian Internal Audit. 
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        Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan aktivitas Audit Internal 

adalah bagian dari proses tata kelola perusahaan yang memberikan 

jaminan atas sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasi, 

ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketepatan dan kehandalan pelaporan.  

       Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal antara lain: 

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pemeriksaan Tahunan Berbasis 

Risiko yang dapat terdiri dari: 

- Audit Operasional; 

- Internal Control Review; 

- Review/ evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko;  

- Review/ evaluasi terhadap internal control atas proses pelaporan 

keuangan; 

- Audit Khusus; 

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas 

pada bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam organisasi 

Perusahaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan Tahunan Berbasis 

Risiko; 

3. Melakukan/audit/review atas Anak Perusahaan dan afiliasi Perusahaan 

atas permintaan:  

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan/Afiliasi 

Perusahaan  
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- Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Afiliasi Perusahaan kepada 

Direktur Utama Perusahaan dan telah mendapat penugasan dari 

Direktur Utama Perusahaan; 

4. Melakukan audit/review atas Dana Pensiun ANTAM dan Yayasan 

Kesehatan Pensiunan ANTAM (untuk selanjutnya disebut Badan) 

yang didirikan Perusahaan atas permintaan Pengawas dan atau Pendiri 

Badan kepada Direktur Utama Perusahaan dan telah mendapat 

penugasan dari Direktur Utama Perusahaan; 

5. Melakukan pemeriksaan kepada vendor/buyer/pihak terkait auditee 

terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif 

maupun fisik di lapangan; 

6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang 

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; 

7. Membuat laporan hasil audit dan laporan hasil review/ evaluasi dan 

menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perusahaan 

dan pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta 

memberikan tembusannya kepada: 

- Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait dengan laporan hasil 

audit dan laporan hasil review/evaluasi. Khusus laporan hasil audit 

dan laporan hasil review 

- Direktur Operasi untuk laporan hasil audit dan hasil 

review/evaluasi di lingkungan 

- Direktorat Operasi dan unit Bisnis; 
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- Direktur Pengembangan untuk laporan hasil audit dan laporan hasil 

review/evaluasi di Unit Geomin, proyek pengembangan, Anak 

Perusahaan dan Afiliasi Perusahaan; 

8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 

perbaikan yang telah disarankan; 

9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit 

yang dilakukannya; dan 

10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan 

penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan 

pemeriksaan sebelumnya. 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

PT. ANTAM (Persero) Tbk berusaha dalam bidang pertambangan 

berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, 

perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan 

berbagai jenis bahan galian tersebut. Kegiatan usaha Perseroan dimulai 

sejak tahun 1968 ketika Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha Milik 

Negara melalui merjer dari beberapa perusahaan tambang dan proyek 

tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-

Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang 

Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, 

Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan 

Proyek-proyek Bapetamb. 
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PT ANTAM (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang 

memiliki komoditas yang terdiversifikasi dan memiliki operasi yang 

terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor dengan wilayah operasi 

yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. 

Kegiatan PT ANTAM (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, 

pengolahan, pemurnian serta pemasaran dari cadangan dan sumber daya 

mineral yang dimiliki. PT ANTAM (Persero) Tbk memproduksi 

komoditas feronikel, bijih nikel kadar tinggi, bijih nikel kadar rendah, 

emas, perak, bauksit, dan batubara. PT ANTAM (Persero) Tbk juga 

memiliki jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia serta unit eksplorasi 

yang bertugas untuk meningkatkan jumlah cadangan dan sumber daya 

mineral serta mencari cadangan baru. PT ANTAM (Persero) Tbk saat ini 

memiliki 4 unit bisnis utama yakni Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel 

Sulawesi Tenggara, UBP Nikel Maluku Utara, UBP Emas Pongkor, serta 

Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia. Untuk 

mendukung kegiatan eksplorasi, PT ANTAM (Persero) Tbk memiliki Unit 

Geomin. 

PT ANTAM (Persero) Tbk memiliki dua belas entitas anak baik 

dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung, satu pengendalian 

bersama entitas dan tiga cucu perusahaan. Kepemilikan mayoritas PT 

ANTAM (Persero) Tbk yang bersifat langsung berada di PT ANTAM 

Resourcindo yang merupakan perusahaan eksplorasi dan operator tambang 

dengan kepemilikan 99,98%, PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) yang 
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mengoperasikan tambang emas Cibaliung dengan kepemilikan saham PT 

ANTAM (Persero) Tbk sebesar 99,15%, PT Indonesia Coal Resources 

(ICR) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara dan 

tengah mengoperasikan tambang batubara Sarolangun dengan kepemilikan 

PT ANTAM (Persero) Tbk sebesar 99,98%, Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. 

(APN), sebuah perusahaan investasi dengan kepemilkan 100%, PT Mega 

Citra Utama dan PT Borneo Edo International yang keduanya merupakan 

perusahaan pemilik ijin usaha pertambangan di komoditas bauksit dengan 

kepemilikan PT ANTAM (Persero) Tbk di masing-masing perusahaan 

tersebut sebesar 99,5%, PT Abuki Jaya Stainless Indonesia yang 

merupakan perusahaan pengolahan baja nirkarat dengan kepemilikan 

99,5% dan PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa yang merupakan 

merupakan perusahaan pemilik ijin usaha pertambangan di komoditas 

bauksit dengan kepemilikan 100%. PT ANTAM (Persero) Tbk juga 

memiliki secara tidak langsung 100% PT Gag Nikel melalui APN. PT 

ANTAM (Persero) Tbk memiliki 50% dari PT FeNi Haltim yang 

mengembangkan proyek FeNi Halmahera Timur. Sisa 50% kepemilikan 

PT FeNi Haltim dipegang oleh PT International Mineral Capital yang juga 

merupakan entitas anak PT ANTAM (Persero) Tbk. PT ANTAM (Persero) 

Tbk juga memiliki cucu perusahaan yakni PT Borneo Edo International 

Agro yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan merupakan 

entitas anak PT Mega Citra Utama, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa yang 

merupakan entitas anak PT Indonesia Coal Resources dan bergerak di 
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bidang eksplorasi dan pertambangan batubara dan PT Gunung Kendaik 

yang merupakan perusahaan pemilik ijin usaha pertambangan komoditas 

bauksit adalah entitas anak PT Mega Citra Utama. PT Indonesia Chemical 

Alumina (ICA) yang merupakan pengendalian bersama entitas merupakan 

perusahaan industri alumina dan jasa kontraktor pertambangan dan tengah 

mengembangkan proyek Chemical Grade Alumina Tayan dengan 

kepemilikan 80%. 

 



 
 

27 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

       Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 

ANTAM (Persero) Tbk praktikan ditempatkan dibagian Internal Audit.  

Menurut Sawyer, audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis 

dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol 

yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi, 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa 

diterima telah diikuti, 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan  

dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung 

jawabnya secara efektif.
1
 

                                                           
1
 Sawyer, Sawyer’s Internal Auditing, Fifth Edition, Alih Bahasa: Desi Adhariani (Jakarta : Salemba Empat, 

2005), hal. 10 
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       Dalam melaksanakan tugasnya di bagian Internal Audit, praktikan 

membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 

efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber 

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam 

organisasi perusahaan. 

       Tugas yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan praktik 

kerja lapangan adalah sebagai berikut:  

1. Menerima laporan posisi keuangan konsolidasian interim 

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan 

3. Membuat surat pernyataan direksi 

4. Mengarsipkan berkas-berkas laporan  

5. Menginput data perusahaan  

 

B. Pelaksanaan Kerja 

       Praktikan mulai melaksanakan PKL pada hari Rabu, 1 Juni 2016. Pada 

hari pertama kerja, praktikan melakukan kegiatan kontak program, yaitu 

kegitan perkenalan singkat tentang gambaran secara umum PT ANTAM 

(Persero) Tbk, cara berperilaku yang baik terhadap rekan kerja, peraturan-

peraturan yang harus dilakukan selama PKL, dan praktikan ditempatkan di 

bagian Internal Audit. Kegiatan kontak program ini dilakukan oleh pihak 

HRM (Human Resource Management) Perusahaan. Setelah itu, pihak HRM 

memperkenalkan praktikan pada bagian internal audit dan di perkenalkan 
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kepada Ibu Syarifah, S. E. sebagai pembimbing lapangan yang akan 

membimbing selama kegiatan PKL berlangsung. 

Praktikan kemudian diperkenalknan kepada staf-staf lainnya yang ada 

di bagian internal audit lalu diberi pemahaman mengenai job description 

yang akan dilakukan setiap harinya.  

Menurut Grensing dan Pophal, deskripsi pekerjaan adalah rekaman 

tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini 

menunjukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan 

menguraikan bagaimana kerja tersebut berhubungan dengan bagian lain 

dalam perusahaan.
2
 

Selama sebulan melaksanakan PKL, berikut penjelasan secara terperinci 

mengenai job description yang dilakukan oleh praktikan: 

1. Menerima laporan posisi keuangan konsolidasian interim 

Dalam hal ini praktikan diajarkan untuk mengakses website antam dan 

menerima laporan posisi keuangan konsolidasian interim yang nantinya 

praktikan akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan 

tersebut. 

                                                           
2
 Grensing-Pophal, Human Resources Book: Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Bisnis (Jakarta : 

Prenada, 2006), hal. 76 



 

 

 
 

30 

 

       Gambar III.4 - Website laporan posisi keuangan konsolidasian interim. 

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan 

Praktikan melakukan pemeriksaan dan penilaian laporan posisi 

keuangan konsolidasian interim. Hasil laporan tersebut harus sesuai dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Gambar  III.5 - Laporan posisi keuangan konsolidasian interim. 
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 Gambar III.6 - Laporan posisi keuangan konsolidasian interim (lanjutan). 

3. Membuat surat pernyataan direksi 

Praktikan membuat surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab 

atas laporan keuangan konsolidasian. Surat ini dibuat setelah pemeriksaan 

dan penilaian laporan keuangan konsolidasian interim, surat ini 

menyatakan bahwa laporan tersebut valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

                        

Gambar III.7 - Surat pernyataan direksi.   Gambar III.8 – Surat lanjutan.
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4. Mengarsipkan berkas-berkas laporan 

Praktikan ditugaskan untuk mengarsipkan berkas-berkas laporan 

keuangan dan surat-surat sesuai urutan pembuatan berkas tersebut. 

Menurut Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip 

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.
3
 

 

 

Gambar III.9 – Arsip berkas-berkas laporan. 

5. Menginput data perusahan 

 Praktikan ditugaskan untuk menginput data perusahaan. Setelah 

menerima list nama perusahaan yang bekerja sama dengan PT ANTAM 

                                                           
3
 Undang-Undang No.43 Tahun 2009 



 

 

 
 

33 

(Persero) Tbk, maka yang dilakukan praktikan adalah menginput data 

perusahaan tersebut kedalam Ms. Excel yang ada di komputer. 

 

Gambar III.10 - Data perusahaan. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT ANTAM (Persero) 

Tbk, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, baik kendala dari 

dalam diri praktikan (kendala internal) maupun kendala dari lingkungan 

tempat PKL (kendala eksternal). Adapun kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut antara lain: 

1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengalami 

permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan karyawan, karena masih 

dalam tahap awal dan belum mengetahui karakter dari masing-masing rekan 
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karyawan sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang pekerjaan 

yang akan praktikan lakukan. 

2. Praktikan pernah mendapatkan job description yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga hal tersebut menuntut praktikan untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan diluar kemampuannya tanpa mengurangi produktivitas 

kerjanya. 

3. Praktikan mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri di lingkungan 

kerja, karena suasana di lingkungan kerja berbeda dengan suasana lingkungan 

di perkuliahan, sehingga praktikan harus bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja. 

4. Banyaknya istilah kata yang praktikan belum pahami di tempat praktikan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menghadapi kendala di atas maka praktikan harus bisa mengatasi 

kendala tersebut. Solusi-solusi yang dilakukan praktikan untuk mengatasi 

segala kendala demi kelancaran dan kenyamanan selama melaksanakan PKL 

antara lain: 

1. Pada masa awal melaksanakan PKL, praktikan mengalami permasalahan 

dalam hal berkomunikasi. Praktikan harus bisa membangun komunikasi yang 

baik dengan karyawan yang ada di lingkungan kerja agar tercipta suasana 

kerja yang kondusif dan nyaman. Menurut James G. Robbin dan Barbara S. 
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Jones dalam Nel Aryanti bahwa: “Komunikasi adalah suatu tingkah laku, 

perbuatan, kegiatan penyampaian atau pengoperan lambang – lambang yang 

mengandung arti atau makna. Atau lebih jelasnya lagi komunikasi adalah 

suatu pemindahan atau penyampaian informasi mengenai fikiran dan 

perasaan”.
4
 

Berdasarkan teori di atas, praktikan menyadari bahwa komunikasi menjadi 

peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Dalam hal ini praktikan 

mencoba untuk menjalin komunikasi dengan karyawan PT. ANTAM 

(Persero) Tbk yaitu dengan cara berkenalan, saling tegur sapa dan juga 

sharing mengenai pengalaman masing-masing sehingga praktikan mampu 

berinteraksi sosial yang baik terhadap lingkungan yang baru. 

2. Praktikan pernah mendapatkan job description yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya. Hal tersebut menuntut praktikan untuk bisa memiliki 

kemampuan dibidang lain tanpa mengurangi produktivitas kerjanya. Laeham 

dan Wexley mengemukakan: “Produktivitas kerja seseorang pegawai 

(individu) dapat dinilai dari apa yang dilakukan individu terhadap pekerjaan 

yang akan dilakukannya, yaitu bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan 

dari deskripsi pekerjaannya (job description).
5
 

Dari pendapat di atas, terlihat bahwa deskripsi pekerjaan merupakan salah 

satu faktor yang akan menentukan produktivitas dari seorang pegawai terutma 

bagi praktikan. Oleh karena itu, praktikan mencoba mengetahui dan 

                                                           
4 Nel Aryanti, Membentuk Komunikasi Efektif Dalam Dunia Kerja, Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis, Vol.02. 

No.01 April 2002, hal 33-40 
5 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 157  
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mengenali deskripsi tugasnya terlebih dahulu sehingga praktikan dapat 

menyelesaikannya dengan efektif dan efisien. 

3. Sebagai salah satu perusahaan yang sangat menjunjung disiplin kerja yang 

tinggi, diantaranya yaitu berpakaian sesuai dengan seragam dan dating tepat 

waktu. Hal ini yang menjadikan Praktikan sempat merasakan stress diawal 

PKL, karena masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. 

Stress kerja yang terjadi diakibatkan oleh tekanan yang dirasakan karena 

kurangnya penyesuaian diri pada lingkungan kerja. Luthan mendefinisikan 

bahwa stress kerja adalah: “respon adaptif yang dihubungkan oleh perbedaan 

individu dana tau proses psikologis yang merupakan konsekuwensi tindakan, 

situasi atau kejadian eksternal (lingkungan) yang menempatkan tuntutan 

psikologis dana tau fisik yang berlebihan pada seseorang”.
6
 

Dari teori di atas, dapat praktikan simpulkan bahwa stress kerja merupakan 

hasil interaksi individu dengan lingkungan fisik melalui proses psikologi dari 

hasil tindakan yang dialaminya. Oleh karena itu, sebaiknya stress kerja 

dihilangkan dengan cara beradaptasi dan mengenal lebih baik lingkungan 

kerja. 

4. Mengenai istilah kata yang belum dikuasai, praktikan mengatasinya dengan 

menanyakannya langsung ke pembimbing mengenai istilah tersebut. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman sehingga dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.

                                                           
6
 Noviansyah & Zunaidah, Pengaruh Stress Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal 

Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.9 No.18, Desember 2011, hal.45 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Setelah melaksanakan PKL di PT. ANTAM (Persero) Tbk praktikan 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kerja nyata. 

Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahui dan memahami kondisi dunia kerja nyata di 

PT. ANTAM (Persero) Tbk. 

2. Praktikan dapat mengetahui kinerja auditing di PT. ANTAM (Persero) Tbk. 

3. Praktikan mengetahui bagaimana cara PT. ANTAM (Persero) Tbk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola. 

4. Banyak manfaat dan pelajaran yang tidak didapat praktikan selama 

perkuliahan dan dapat praktikan peroleh dari kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan ini. 

 

B. Saran 

       Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan maka praktikan ingin 

memberikan saran untuk Fakultas Ekonomi UNJ, Praktikan, dan PT. ANTAM 

(Persero) Tbk, antara lain: 
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1. Saran Untuk Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya menjalin kerjasama dengan pihak 

perusahaan negeri maupun swasta agar mahasiswa yang akan PKL 

dipermudah untuk melakukan PKL di tempat tersebut.  

b. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya membantu mahasiswa yang kesulitan 

dalam mencari perusahaan untuk PKL agar mahasiswa dapat melakukan 

PKL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

c. Sebaiknya pihak Fakultas Ekonomi UNJ memantau mahasiswa pada saat 

pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan berkunjung 

langsung ke tempat praktik mahasiswa untuk menjamin kinerja dan 

pengawasan terhadap mahasiswa. 

d. Pihak Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya rutin memberikan pelatihan 

kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sehingga dapat lebih 

terampil dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 

e. Meningkatkan kualitas terkait administratif sehingga tidak ada lagi 

mahasiswa yang dipersulit dalam memperoleh surat administratif. 

 

2. Saran Untuk PT. ANTAM (Persero) Tbk 

a. Sebaiknya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang program PKL, 

lebih di matangkan dan ditingkatkan lagi ,seperti membuat job 

description yang jelas untuk praktikan agar praktikan tidak merasa 

kebingungan dalam melaksanakan program PKL. 
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b. PT. ANTAM (Persero) Tbk sebaiknya menginformasikan kepada 

karyawan mengenai program kerja bagi mahasiswa yang PKL, agar 

karyawan dapat memberikan pengarahan atau pekerjaan yang dapat 

dikerjakan oleh praktikan selama masa PKL. 

 

3. Saran Untuk Praktikan 

a. Lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan praktik dengan lebih baik 

terutama untuk terjun ke dunia kerja secara nyata nantinya. 

b. Agar selalu melatih dan mengembangkan interpersonal skill dalam diri 

karena kemampuan ini sangat diperlukan dalam berinteraksi dengan 

setiap pihak di dunia kerja. 

c. Diharapkan Praktikan menjaga nama baik Program Studi Pendidikan 

Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Negeri Jakarta pada saat 

melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
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Lampiran 1 - Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 

 

Lampiran 2 - Surat Konfirmasi Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 - Surat Konfirmasi Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 - Rincian Tuga Praktik Kerja Lapangan 

No Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing 

1. Rabu, 1 Juni 2016 - Kegiatan Kontak Kerja 

(perkenalan singkat 

tentang gambaran secara 

umum PT ANTAM 

(Persero) Tbk, cara 

berperilaku yang baik 

terhadap rekan kerja, 

peraturan-peraturan yang 

harus dilakukan selama 

PKL oleh pihak HRM) 

- Pengenalan ke bagian 

internal audit, kepada 

pembimbing lapangan, 

dan pengenalan kepada 

staf di bagian internal 

audit 

Ibu Dian 

- Penjelasan mengenai job 

description yang akan 

diberikan selama PKL 

Ibu Syarifah 

2. Kamis, 2 Juni 2016 - Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

Ibu Syarifah 

3. Jumat, 3 Juni 2016 - Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

Ibu Syarifah 

4. Senin, 6 Juni 2016 - Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

Ibu Syarifah 

5. Selasa, 7 Juni 2016 - Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

Ibu Syarifah 
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6. Rabu, 8 Juni 2016 - Kegiatan CIS 

(Community Intership 

Student) acara diskusi 

dengan tema masalah 

ekonomi 

CIS 

- Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

Ibu Syarifah 

7. Kamis, 9 Juni 2016 - Menerima laporan posisi 

keuangan konsolidasian 

interim 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

- Membuat surat 

pernyataan direksi 

Ibu Syarifah 

8. Jumat, 10 Juni 2016 - Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

- Membuat surat 

pernyataan direksi 

Ibu Syarifah 

9. Senin, 13 Juni 2016 - Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

- Membuat surat 

pernyataan direksi 

Ibu Syarifah 

10. Selasa, 14 Juni 2016 - Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

- Membuat surat 

pernyataan direksi 

Ibu Syarifah 

11. Rabu, 15 Juni 2016 - Kegiatan CIS 

(Community Intership 

Student) acara English 

day 

CIS 

- Melakukan pemeriksaan 

dan penilaian laporan 

keuangan 

- Membuat surat 

pernyataan direksi 

Ibu Syarifah 

12. Kamis, 16 Juni 2016 - Mengarsipkan berkas-

berkas laporan 
Ibu Syarifah 

13. Jumat, 17 Juni 2016 - Mengarsipkan berkas- Ibu Syarifah 
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berkas laporan 

14. Senin, 20 Juni 2016 - Membuat surat 

pernyataan direksi  

- Mengarsipkan berkas-

berkas laporan 

Ibu Syarifah 

15. Selasa, 21 Juni 2016 - Membuat surat 

pernyataan direksi 

- Mengarsipkan berkas-

berkas laporan 

Ibu Syarifah 

16. Rabu, 22 Juni 2016 - Kegiatan CIS 

(Community Intership 

Student) acara 

Motivation day 

CIS 

- Mengarsipkan berkas-

berkas laporan 
Ibu Syarifah 

17. Kamis, 23 Juni 2016 - Menerima list perusahaan 

- Menginput data 

perusahaan 

Ibu Syarifah 

18. Jumat, 24 Juni 2016 - Menerima list perusahaan  

- Menginput data 

perusahaan 

Ibu Syarifah 

19. Senin, 27 Juni 2016 - Menerima list perusahaan  

- Menginput data 

perusahaan 

Ibu Syarifah 

20. Selasa, 28 Juni 2016 - Menerima list perusahaan  

- Menginput data 

perusahaan 

Ibu Syarifah 

21. Rabu, 29 Juni 2016 - Kegiatan CIS 

(Community Intership 

Student) acara Sharing 

Knowlegde 

CIS 

- Menerima list perusahaan  

- Menginput data 

perusahaan 

Ibu Syarifah 

22. Kamis, 30 Juni 2016 Presentasi hasil 

Pelaksanaan PKL di 

RRIA (Ruang Rapat 

Internal Audit) 

Ibu Syarifah, 

Ibu Anis, 

Bapak Taufik 
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Lampiran 5 - Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2016-2017 

No. BULAN KEGIATAN 
Mar 

2016 

Mei 

2016 

Jun 

2016 

Nov 

2016 

Des 

2016 

Jan 

2017 

        
1.  Pendaftaran PKL       

2.  
Kontak dengan 

Instansi/Perusahaan Untuk 

penempatan PKL 

      

3.  Surat permohonan PKL ke 

Instansi/ Perusahaan 
      

4.  Pelaksanaan PKL       

5.  Penulisan Laporan PKL       

6.  Penyerahan Laporan PKL       

7.  Koreksi Laporan PKL       

8.  Penyerahan Koreksi  

Laporan PKL 
      

9.  Batas Akhir Penyerahan  

Laporan PKL 
      

10.  
Penutupan Laporan PKL  

dan Pengumuman Nilai 

PKL 
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Lampiran 6 - Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 - Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 8 - Logo PT ANTAM (Persero) Tbk 
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Lampiran 9 - Struktur Organisasi PT ANTAM (Persero) Tbk 
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Lampiran 10 - Struktur Organisasi Bagian Internal Audit PT ANTAM 

(Persero) Tbk 
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Lampiran 11 - Website laporan posisi keuangan konsolidasian interim PT 

ANTAM (Persero) Tbk 
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Lampiran 12 - Laporan posisi keuangan konsolidasian interim 
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Lampiran 13 - Surat Pernyataan Direksi 
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Lampiran 14 - Arsip Berkas-berkas Laporan 
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Lampiran 15 - Data perusahaan 

 

 


