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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

       Dewasa ini, perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat. Kondisi 

seperti ini menuntut seseorang untuk selalu mempersiapkan diri, guna membantu 

dirinya berhasil. Apalagi, Indonesia akan menghadapi perdagangan bebas seiring 

diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Tenaga kerja 

Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Persaingan ini akan membawa 

pengaruh yang besar bagi Indonesia.  

      Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian, sudah tentu siap mental tersingkir 

sejak awal. Untuk menghindari hal tersebut, tenaga kerja Indonesia harus 

menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki agar mampu bersaing. 

Membangun diri menjadi tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya. 

       Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan, yang memiliki visi 

menjadi universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun 

masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila 

di era globalisasi, berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia 

kerja bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi–UNJ memberikan kesempatan 

untuk mengaplikasikan teori dan praktek di lapangan.  

       Mahasiswa diwajibkan menjalani program Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing–masing. Dengan 
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mengikuti program PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, 

mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada 

sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja 

sesungguhnya. 

Program ini juga diwujudkan dalam bentuk laporan tugas akhir dan karya 

ilmiah yang merupakan hasil observasi mahasiswa selama melakukan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) di sebuah perusahaan. 

 Melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) tersebut, mahasiswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan berbagai teori yang telah didapat selama masa kuliah di 

Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi dan Administrasi Program Studi D3 

Sekretari, sehingga mahasiswa lebih memahami sistem dunia kerja saat ini yang 

berguna sebagai bekal ketika para lulusan memasuki dunia kerja. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud diadakannya Praktek Kerja Lapangan adalah : 

a. Memenuhi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 

penyusunan tugas akhir untuk menamatkan pendidikan Program 

Diploma. 

b. Meningkatkan dan membandingkan antara ilmu kesekretariatan yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dan aplikasi di perusahaan. 

c. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja sesuai dengan 

bidang kesekretariatan. 
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2. Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan adalah : 

a. Untuk studi perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dengan keadaan kerja di lapangan sebenarnya. 

b. Untuk menciptakan mahasiswa yang mampu berfikir secara luas, 

kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dunia kerja. 

c. Untuk mengukur kemampuan penalaran dalam memahami, membahas 

dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Adapun kegunaan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yaitu : 

1. Bagi Praktikan 

a. Mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan ke dalam 

praktek di dunia kerja. 

b. Menjadi mahasiswa yang berpotensi, kompetitif dan profesional yang 

siap untuk memasuki dunia kerja. 

c. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaplikasian ilmu yang 

didapat di bangku perkuliahan terhadap dunia kerja. 

d. Melatih dan mengembangkan potensi diri, kemandirian dan 

kedisiplinan pada diri mahasiswa. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Memperkenalkan  Jurusan Ekonomi dan Administrasi Program Studi 

D3 Sekretari Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak luas. 
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b. Memperlihatkan kepada perusahaan akan kualitas para mahasiswa 

Jurusan Ekonomi dan Administrasi Program Studi D3 Sekretari 

Universitas Negeri Jakarta. 

c. Sebagai bahan evaluasi atas kurikulum yang selama ini diterapkan 

dengan kebutuhan teori dan praktek di dunia kerja masa kini. 

d. Sebagai sarana untuk meninjau ulang kualifikasi mahasiswa dalam 

rangka memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan industri. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Menciptakan hubungan yang sehat, teratur dan dinamis antara 

perusahaan dengan UNJ. 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

antara perusahaan dengan UNJ 

 

D. Tempat PKL 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada : 

Nama Perusahaan  : PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 

Divisi   : Divisi Sumber Daya Manusia 

Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, Jakarta –  

      14320 

Telepon  : (62 – 021) 4301017, 4301703, 4300993 

Faksimili  : (62 – 021) 43936175, 43901973 

PO BOX  : 1010/JKU 
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Email   : bki@klasifikasiindonesia.com 

Website  : www.klasifikasiindonesia.com 

       Alasan praktikan memilih PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI 

sebagai tempat PKL adalah, karena perusahaan tersebut merupakan BUMN yang 

memiliki reputasi baik dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan, terhitung 

sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan 28 Maret 2014. Dari hari Senin 

sampai Jumat. Mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB. 

 

mailto:bki@klasifikasiindonesia.com
http://www.klasifikasiindonesia.com/



