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ABSTRAK 

Assifa Aulia (8205160449). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 

PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) Pada Department Learning  

Delivery, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, Jakarta, 2018. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai rekam jejak hasil 

pekerjaan 41 (empat puluh satu) hari PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 

persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

PKL dilaksanakan di Departement Learning Delivery PT. Bank Mandiri 

Persero Tbk (Mandiri University) yang beralamat di Jalan Tanah Abang Timur 

No. 1-2, Jakarta Pusat. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 41 (empat 

puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 s.d 31 Agustus 2018, selama 

41 hari kerja, Senin-Jumat pada pukul 07.30 s.d 16.30 WIB. Dalam Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) praktikan berusaha untuk mengikuti arahan dari pegawai 

pembimimng. 

Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk menambah pengetahuan, 

wawasan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan latar 

belakang bidang studi, menambah wawasan berfikir dan pengetahuan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja, 

mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan untuk dunia kerja yang 

sesungguhnya, serta membuka jaringan disebuah perusahaan. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, Taufik, dan 

Hidayah-Nya, sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) dengan tepat waktu. Tidak lupa Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

serta sahabat, keluarga, serta pengikutnya hingga akhir zaman. 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan 

mendapatkan wawasan tentang dunia kerja dan juga prakitikan 

menemukan beberapa kendala yang akhirnya dapat diselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, praktikan ingin menyampaikan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih praktikan 

ditujukan kepada : 

1. Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M. Bus, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

2. Suparno, S. Pd, M. Pd, selaku koordinator Program Studi S1 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta; 

3. Erika Takidah, S.E, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan saran, tenaga, serta meluangkan waktu, kesabaran 

dan dukungan sehingga laporan ini bisa terselesaikan; 
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4. Bapak Idrus, selaku Learning Manager di Department Learning 

Delivery PT. Bank Madiri Persero Tbk (Mandiri University) yang 

telah memberikan praktikan kesempatan untuk melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan, dan telah memberikan wawasan 

kepada praktikan tentang dunia kerja; 

5. Orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung praktikan 

dalam segala situasi selama persiapan hingga selesai laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini; 

6. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

namanya yang telah memantu secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini. 

Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PKL ini 

masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, praktikan 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan 

di masa yang akan datang. Sekian dari praktikan, akhir kata 

semoga laporan PKL ini bermanfaat bagi praktikan, serta bagi para 

pembaca. 

Jakarta, 20 November 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang 

berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan  

dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti 

Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah kemampuan 

hardskill dan softskill dari mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Para Mahasiswa juga akan 

mendapatkan pengalaman langsung berada di dunia kerja. Selain untuk 

kewajiban akademik, diharapkan Praktik Kerja Lapangan dapat menjadi 

penghubung antara perusahaan dengan dunia pendidikan, sehingga 

diharapkan mahasiswa akan mampu untuk mengatasi persaingan di dunia 

kerja. 

Praktik Kerja Lapangan juga merupakan ajang bagi mahasiswa 

untuk dapat mengaplikasikan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang 

telah didapatkan di kuliah. Dan mahasiswa juga dapat menimba ilmu 

tentang dunia kerja mulai dari pengalaman, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang bertanggung jawab untuk mencetak sumber daya manusia 
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dengan keterampilan dan kompetensi yang tinggi, sehingga lulusan yang 

dihasilkan memiliki keterampilan dan mendapat pembekalan yang 

memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, 

Universitas Negeri Jakarta menyadari bahwa penerapan atas semua 

pembekalan yang diberikan selama proses belajar-mengajar merupakan hal 

yang penting. 

Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta khususnya program studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi mengadakan program Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dirancang untuk mengetahui sejauh mana 

kesesuaian pembekalan dan keterampilan yang telah diberikan dengan 

kebutuhan dunia kerja. Hal ini didasarkan dengan adanya kemungkinan 

perbedaan antara teori yang diajarkan dengan penerapan sebenarnya di 

lapangan. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mempunyai 

peranan didalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 

praktikan sehingga nantiya dapat dijadikan pedoman pada saat bekerja. 

Praktikan melaksankan Praktik Kerja lapangan di Departement 

Learning Delivery PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) 

yang beralamat di Jalan Tanah Abang Timur No. 1-2, Jakarta Pusat selama 

41 (empat puluh satu) hari di mulai dari tanggal 2 Juli 2018 s.d. 31 

Agustus 2018. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah 

1. Menambah pengetahuan, dan pengalaman praktikan sebelum 

memasuki dunia kerja. 

2. Meningkatkan wawasan berfikir praktikan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja. 

3. Mempersiapkan mental untuk mengahadapi lingkungan kerja yang 

sesungguhnya. 

4. Mempelajari penerapan yang ada di bidang akuntansi sebelum 

memasuki dunia kerja. 

Setelah mengetahui maksud dari melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini terdapat tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu : 

1. Meningkat sikap professional praktikan yang diperlukan untuk 

memasuki dunia kerja. 

2. Menjalin hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dan instansi. 

3. Mengenal dan mengetahui secara langsung instansi sebagai salah satu 

penerapan disiplin dan pengembangan karier. 

4. Mempersiapkan mental praktikan agar mampu dalam menghadapi atau 

memasuki persaingan dunia kerja yang sesungguhnya. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan memiliki beberapa 

kegunaan, yaitu : 

1. Bagi Praktikan  

a. Sarana untuk meningkatkan rasa kedisiplan serta tanggung jawab 

praktikan dalam menyelesaikan tugas. 

b. Sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

c. Meningkatkan pola pikir, keberanian dan kemampuan komunikasi 

yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Mengetahui kemampuan praktikan dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat dalam kegiatan kuliah. 

b. Menjalin hubungan baik, yang pada akhirnya dapat membuka 

peluang kerjasama antara instansi dan Universitas Negeri Jakarta 

c. Memperkenalkan prodi Pendidikan Ekonomi khususnya 

konsentrasi Pendidikan Akuntansi Univesitas Negeri Jakarta 

kepada khalayak luas. 

3. Bagi Instansi 

a. Instansi dapat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan dengan 

tepat waktu. 

b. Meningkatkan hubungan baik dan terjalinnya kerjasama antara 

pihak Univesitas Negeri Jakarta dengan instansi. 
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c. Membina dan mendidik sumber daya manusia yang terambil dan 

kompeten sehingga dapat membantu perusahaan dalam 

mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Nama Perusahaan  : PT. Bank Mandiri Persero Tbk  

  (Mandiri University) 

Alamat    : Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2 

       Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Telepon    : (021) 2311800, (021) 2300800 

Faximile   : (021) 2310604, (021) 2310216 

Website   : www.bankmandiri.co.id 

Bagian Tempat PKL  : Department Learning Delivery  

Alasan praktikan memilih PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri 

University) sebagai tempat Praktik Kkerja Lapangan adalah : 

1. PT. Bank Mandiri Persero Tbk sebagai salah satu bagian integral 

dari  perbankan di Indonesia yang tugasnya diarahkan pada 

perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. 

Usaha kegiatan Bank Mandiri untuk membantu masyarakat yang 

membutuhkan dan bagi pengembangkan usaha tersebut mereka 

kembangkan dengan memperkenalan dalam bentuk : tabungan, 

deposito, dan giro. Sehingga jangkauan ilmu yang akan praktikan 

http://www.bankmandiri.co.id/
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dapat luas dan memiliki potensi hubungan jangka panjang setelah 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selesai karena banyaknya 

relasi untuk jenjang karir praktikan; 

2. Sektor perbankan berkaitan dengan konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi yang dijalani oleh praktikan sehingga membantu 

praktikan dalam pengaplikasian secara langsung mataeri yang 

telah didapatkan di kampus; 

3. Lokasi PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) yang 

strategis dan masih dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal 

praktikan. 

 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan  

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktikan Kerja Lapangan di PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) selama 41 (empat puluh 

satu) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 

tanggal 31 Agustus 2018. 

Ketentuan jam kerja praktikan sesuai dengan jam kerja normal 

yang berlaku di PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University), 

yaitu: 

Hari masuk kerja : Senin – Jumat 

Jam masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB 

Istirahat  : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB 

Jam pulang kerja : Pukul 16.30 WIB 
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Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi 3 

tahap, yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap ini praktikan membuat surat 

pengantar untuk Praktik Kerja Lapangan di BAKHUM dari 

Universitas Negeri Jakarta yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri 

Persero Tbk (Mandiri University) pada tanggal 28 Mei 2018. 

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 2018 surat tersebut diajukan kepada 

PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University). Lalu, praktikan 

diberikan kabar bahwa praktikan di perbolehkan untuk PKL di PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) dan praktikan 

menerima surat balasan dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri 

University) terkait penerimaan permohonan PKL pada tanggal 06 Juli 

2018. 

2. Tahap pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 

41 hari terhitung mulai pada hari Senin, 2 Juli 2018 pukul 07.30-16.30 

WIB sampai dengan Jumat, 31 Agustus 2018 di Dapartment Learning  

Delivery. 

3. Tahap Penilaian Laporan 

Pada tahap ini praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 

sebagai bukti bahwa praktikan telak melakukan PKL. Laporan 
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kegiatan Praktik Kerja Lapangan  disusun setalah selesai kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan. Penulisan ini dimulai pada bulan Oktober 

sampai dengan November 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Sejarah PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.bankmandiri.co.id 

Gambar 2.1 Logo PT. Bank Mandiri Persero Tbk. 

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank 

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan 

Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana 

masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam 

pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank 

Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan 

kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. 

Konsolidasi dan integrasi 

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di 

segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang 

solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang 

http://www.bankmandiri.co.id/


10 
 

 
 

terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank legacy 

sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri 

senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat 

dari Rp1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 

2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 

2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. 

Program Transformasi Tahap I (2005 - 2009) 

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank 

Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional 

(regional champion Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi 

yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama, yaitu: 

a. Implementasi budaya. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi 

berbasis kinerja, penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, 

pengembangan leadership dan talent serta penyesuaian sumber daya 

manusia dengan kebutuhan strategis. 

b. Pengendalian tingkat NPL secara agresif. Bank Mandiri fokus pada 

penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. 

Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang 

distinctive untuk masing-masing segmen. 

c. Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata. 

Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang 

distinctive untuk masing-masing segmen. 
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d. Pengembangan dan pengelolaan program aliansi. antar Direktorat atau 

Business Unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada nasabah, 

serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting 

maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud. 

Untuk dapat meraih aspirasi menjadi Regional Champion Bank, 

Bank Mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 (tiga) 

fase: 

Tahap 1 (2006-2007) 

Back on Track : Fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi Bank 

Mandiri untuk pertumbuhan di masa depan. 

Tahap 2 (2008-2009) 

Outperform the Market : Fokus pada ekspansi bisnis untuk 

menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai 

level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar 

Tahap 3 (2010) 

Shaping the End Game : Bank Mandiri menargetkan diri untuk 

menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa 

keuangan dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-

organik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuisisi bank 

atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah 

bagi Bank Mandiri. 

Proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2005 hingga 

tahun 2010 ini secara konsisten berhasil meningkatkan kinerja Bank 
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Mandiri. Hal ini tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial, 

diantaranya: 

a) Kredit bermasalah turun signifikan, tercermin dari rasio NPL net 

konsolidasi yang turun dari 15,34% di tahun 2005 menjadi 0,62% 

di tahun 2010. 

b) Laba bersih Bank Mandiri juga tumbuh sangat signifikan dari Rp 

0,6 Triliun di tahun 2005 menjadi Rp 9,2 Triliun di tahun 2010. 

Sejalan dengan transformasi bisnis di atas, Bank Mandiri juga 

melakukan transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilai-nilai 

budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku, yaitu 5 (lima) 

nilai budaya perusahaan yang disebut “TIPCE” yang dijabarkan menjadi: 

a) Kepercayaan (Trust) 

b) Integritas (Integrity) 

c) Profesionalisme (Professionalism) 

d) Fokus Pada Pelanggan (Customer Focus) 

e) dan Kesempurnaan (Excellence). 

Program Transformasi Lanjutan (2010 - 2014) 

Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, 

Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010-2014, yaitu 

dengan melakukan revitalisasi visinya untuk “Menjadi Lembaga 

Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif”. Dengan 

visi tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai milestone 

keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar mencapai di atas 
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Rp225 triliun dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 16%, ROA 

mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekati 25%, namun tetap menjaga 

kualitas aset yang direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%. 

Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai 

kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5 

Bank di ASEAN. Selanjutnya di tahun 2020, Bank Mandiri mentargetkan 

untuk dapat masuk dalam jajaran Top 3 di ASEAN dalam hal nilai 

kapitalisasi pasar dan menjadi pemain utama di regional. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 

akan difokuskan pada 3 (tiga) area bisnis yaitu: 

1. Wholesale transaction 

Memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi 

keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik 

melayani institusi corporate & commercial di Indonesia. 

2. Retail deposit & payment 

Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan 

menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para 

nasabahnya. 

3. Retail Financing 

Meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan ritel, terutama 

untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, 

dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain utama di micro banking. 
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Indikator keberhasilan transformasi lanjutan 2010-2014 

ditunjukkan dengan pencapaian nilai kapitalisasi saham yang mencapai 

Rp254 triliun, Return on Asset mencapai 3,39%, dan Non Performing 

Loan sebesar 2,17%. Bank Mandiri telah berhasil mempertahankan 

predikat sebagai “the best bank in service excellence” selama 7 (tujuh) 

tahun berturut-turut dari Marketing Research Indonesia (MRI), dan 

mempertahankan predikat sebagai “Perusahaan Sangat Terpercaya” 

selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG). 

B. Visi Misi PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) 

Visi 

Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan 

selalu progresif. 

Misi 

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. 

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional. 

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. 

4. Melaksanakan manajemen terbuka. 

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

PT. Bank Mandiri Persero Tbk berkomitmen membangun 

hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan 

nasabah bisnis maupun perseorangan. Melayani seluruh nasabah dengan 
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standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang 

inovatif. PT. Bank Mandiri Persero Tbk ingin dikenal karena kinerja, 

sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik. Dengan mengambil 

peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia serta 

selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten bagi 

pemegang saham. 

Budaya TIPCE 

1. Trust 

Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders 

dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. 

2. Integrity 

Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga 

martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi. 

3. Professionalism 

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar 

kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. 

4. Customer Focus 

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling 

menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. 
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5. Excellence 

Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk 

mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-

menerus. 

 

C. Dasar Hukum PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) 

Dasar Hukum Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu 

Akta No. 10 Tanggal 2 Oktober 1998, Dibiat dihadapan notaris Sutjipto, 

S.H dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia No. C26561.HT.01.01. TH 98 tanggal 2 Oktober 1998, serta 

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 

4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859. 
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D. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.bankmandiri.co.id 

Gambar 2.2 Stuktur PT. Bank Mandiri Persero Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Oleh Penulis. 

Gambar 2.3 Stuktur Organisasi Sub Group Learning Manager 

http://www.bankmandiri.co.id/
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Dalam melaksanakan kegiatan opersionalnya bank memerlukan adanya 

pemisahan jabatan dan tugas pada masing – masing bagian termasuk pada PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk. Berikut penjelasannya :  

1. PT. Bank Mandiri Persero Tbk dipimpin oleh Direktur Utama dan Wakil 

Direktur Utama. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. Bank 

Mandiri Persero Tbk membagi beberapa Direktorat. Salah satunya adalah 

Direktorat Compliance and Human Capital yang bertugas sebagai 

pengembangan sumber daya manusia.  

2. Di dalam Direktorat Compliance and Human Capital, terdapat beberapa 

Group yang masing-masisng mengerjakan program operasional yang 

berkaitan dengan Human Capital. Salah satunya adalah Mandiri University 

Group.  

3. Mandiri University Group didirikan dengan tujuan untuk memberikan 

pelatihan skill untuk pihak internal dan ekternal PT. Bank Mandiri Persero 

Tbk baik yang berhubungan dengan kegiatan perbankan atau yang 

berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia.  

4. Dalam menjalankan kegiatan training atau pelatihannya, di dalam Mandiri 

Universiy Group tedapat Head of Learning Experience dan Operations 

yang membawahi salah satu department yang bernama Department 

Learning Delivey. 

5. Learning Delivery terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, Operation 

Management adalah bagian yang berkaitan dengan keuangan dan 

perbendaharaan ketika ingin melaksanakan training. Kedua, Learning 
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Manager adalah bagian yang berperan sebagai event Organizer dari 

Learning Delivery. Bagian ini bertugas merencanakan dan melaksanakan 

berbagai jenis training yang akan diberikan kepada pegawai internal 

maupun eksternal dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Ketiga, Jakarta MU 

Operation adalah bagain yang berkaitan dengan perlengkapan baik sarana 

maupun prasarana dari pelaksanaan traning seperti hotel, merchandise, alat 

tulis kantor, dsb  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

ditempatkan di Department Learning Delivery bertugas untuk 

melaksanakan persiapan untuk pelatihan atau training seluruh karyawan di 

lingkungan PT. Bank Mandiri Persero Tbk. 

Berikut adalah tugas-tugas yang dikerjakan praktikan selama 

melaksanakan PKL, yaitu: 

1. Membuat Pertanggung Jawaban Uang Muka. 

2. Membuat Pembayaran Uang Transport Untuk Pengajar dan Petugas 

Piket. 

3. Mengarsipkan  Form Soal Untuk Ujian Post Test ODP/SDP. 

4. Konfirmasi Kehadiran Pengajar. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 

41 (empat puluh satu) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 2 Juli 2018 

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, praktikan diperkenalkan 

perlahan-lahan mengenai tugas yang akan dikerjakan selama 

melaksanakan PKL. 
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1. Membuat Pertanggung Jawaban Uang Muka 

Uang muka adalah uang yang dipakai untuk beberapa kegiatan 

yang ada di dalam training. Uang muka dapat diperoleh memalui 

bagian akuntan dengan membuat form permintaan uang muka yang 

telah dibuat oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk training 

tersebut. Uang muka yang telah dipakai akan dimintakan bukti 

transaksi, yaitu berupa kwitansi makan trainer dan kwitansi 

pembuatan plakat. 

Dalam pembuatan pertanggung jawaban uang muka, praktikan 

akan membuat list laporan penggunaan uang muka sesuai dengan 

yang tertera pada bukti transaksi yang telah dilakukan oleh para 

peserta training.  

2. Membuat List Pembayaran Uang Transport Untuk Pengajar dan 

Petugas Piket. 

Dalam membuatan list pembayaran uang transport, praktikan 

akan melihat daftar absen pengajar yang telah dibuat oleh karyawan. 

Absen tersebut akan diisi oleh para pengajar training maupun petugas 

piket untuk ujian para training dan praktikan akan mengetahui 

pengajar yang akan meminta klaim untuk uang transport melalui 

absen tersebut. Lalu praktikan akan membuat list pengajar yang 

meminta klaim untuk uang transport serta memasukan data kapan 

pengajar tersebut mengajar dan nominal untuk uang transport setalah 

mengecek absen tersebut. 
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Sumber : Diolah Oleh Penulis. 

Gambar 3.1 Format List Pembayaran Uang Transport. 

3. Menyiapkan Form Soal Untuk Ujian Post Test ODP/SDP. 

Post test untuk peserta training ODP/SDP dilakukan setiap 

minggu. Praktikan akan menyiapkan beberapa form seperti: form 

soal, form jawaban, daftar absen pengajar maupun daftar absen 

trainer dan daftar berita acara. Dan juga praktikan akan mengecek 

jumlah soal dan lembar jawaban agar sesuai dengan jadwal yang 

telah diberikan. 

4. Konfirmasi Kehadiran Pengajar 

Praktikan akan diberikan jadwal training dan pengajar setiap 

harinya. Sebelum pengajar tersebut mengajar pada hari H, praktikan 

diminta untuk mengkonfirmasi kehadiran pengajar sesuai dengan 

jadwal training keesokan harinya melalui telefon. 

 

 

Nama 

Pengajar 

Materi 

Ajar 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan praktikan berusaha 

untuk mengerjakan pekerjaan tersebut untuk selesai tepat pada waktunya 

dengan hasil yang dapat memuaskan, akan tetapi dalam melakukan 

pekerjaan tersebut tidak selalu mengerjakan pekerjaan tersebut dengan 

sempurna, pasti selalu ada salah ataupun kurang. 

Selama praktikan melakukan Praktik  Kerja Lapangan (PKL), 

praktikan tidak mendapat kendala yang berarti, semua kendala dapat 

diselesaikan dengan baik. Adapun beberapa kendala yang dihadapi 

praktikan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Mandiri 

Persero Tbk (Mandiri University) :  

a. Keterlambatan pengumpulan bukti-bukti transaksi 

Pada saat praktikan menginput data atau nominal yang akan 

dikerjakan, terdapat keterlambatan dalam pengumpulan bukti 

transaksi, sehingga praktikan harus menginput data kembali. 

b. Sulit untuk menghubungi pengajar 

Pada saat praktikan mengkonfirmasi kehadiran pengajar 

terdapat beberapa kesulitan karena pengajar tersebut 

merupakan salah satu bagian dari Group Head dan orang yang 

mempunyai kepentingan dan kesibukan, sehinngga mereka 

sulit untuk dikonfirmasi/dihubungi kehadirannya. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Praktikan mengalami kendala dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan, berikut ini beberapa cara praktikan mengatasi kendala: 

1. Karena keterlambatan pengumpulan bukti transaksi, praktikan harus 

menginput ulang data  

Menurut Susanta (2004:4), data dapat didefinidikan sebagai 

bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta 

yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu yang tidak acak 

yang menunjukan jumlah, tindakan, atau hal. 

Lalu praktikan juga mengkomunikasikan kembali pekerjaan 

tersebut kepada karyawan di PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri 

University) 

 Menurut Taylor dkk (1986), komunikasi merupakan kebutuhan 

manusia yang sangat penting karena merupakan satu-satunya cara bagi 

manusia untuk bisa mengenal dirinya dan dunia di luar dirinya. 

2. Dan untuk masalah konfirmasi kehadiran pengajar, praktikan lagi-lagi  

akan mengkomunikasikan kembali kepada karyawan yang 

bertanggung jawab atas training tersebut bahwa pengajar tidak dapat 

dihubungi. 

Menurut Prabawa (2013:19), komunikasi organisasi merupakan 

arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti dalam suatu 

organisasi secara eksternal dan internal (Greis M. Sendow, 2016). 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu dari institusi yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 

menghasilkan lulusan yang dapat mampu bersaing untuk memasuki dunia 

kerja. Salah satunya dengan cara melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang dapat membantu mahasiswa belajar dan 

mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan ke dunia krja 

yang sesungguhnya. Program Praktik Kerja Lapangan ini juga dapat 

berguna untuk melatih mahasiswa lebih beradaptasi dengan lingkungan 

kerja serta mengetahui kemampuan apa saja yang dibutuhkan di dunia 

kerja maupun Universitas Negeri Jakarta yang dapat menjalin hubungan 

baik dengan instansi.  

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri University) yang beralamat di Jalan 

Tanah Abang Timur No. 1-2, Jakarta Pusat. Institusi ini bergerak untuk 

melakukan dan mengkordinasikan tarining untuk seluruh karyawan PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk. Untuk meningkankan kemapuan softskill para 

karyawan PT. Bank Mandiri Persero Tbk. 

Dalam melaksanakan Praktik kerja Lapangan di PT. Bank Mandiri 

Persero Tbk ditempatkan di Mandiri University Group pada Department 
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Learning Delivery. Selama menjalani Praktik  Kerja Lapangan, Praktikan 

memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang terdapat di dunia 

kerja. 

B. Saran  

Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan praktikan untuk 

membantu para pelaksana Praktik Kerja Lapangan nantinya agar lebih baik 

lagi, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat praktikan berikan dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu : 

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL. 

a) Kepada para mahasiswa sebaiknya sebelum melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan 

mahasiswa yang sudah melaksanakan PKL untuk mencari 

informasi-informasi. 

b) Mahasiswa dapat mempersiapkan berkas-berkas terkait dengan 

syarat PKL dengan matang dan jauh-jauh hari guna menghindari 

hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan PKL. 

c) Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik, agar memudahkan untuk bersosialisasi dengan 

karyawan dan dapat memahami pekerjaan yang diberikan dengan 

baik serta dapat menciptakan hubungan yang baik dengan 

karyawan di perusahaan. 
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2. Bagi pihak universitas 

a) Memberikan sebuah pengarahan kepada mahasiswa atau sosialisai 

tentang PKL sebelum mahasiswa melaksanakan PKL agar 

mahasiswa mempunyai persiapan dalam melaksanakan PKL. 

b) Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan agar 

mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 

3. Bagi pihak instansi 

a) Intansi memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. 

b) Memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Surat Izin Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 2: Surat Pernyataan 
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Lampiran 3: Surat Persetujuan Praktek Kerja 
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Lampiran 4: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5: Form Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7: Contoh Skedul Training 
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Lampiran 8: Contoh Lembar Berita Acara Ujian 
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Lampiran 9: Kartu Konsultasi Pembimbing Penulisan PKL 
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Lampiran 10: Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Lampiran 11: Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 

 

 

 

 

 


