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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi mahasiswa-

mahasiswi untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran 

di bangku kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin 

ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan 

hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk membandingkan 

serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan. 

Di era globalisasi yang terus berkembang setiap sumber daya manusia 

(SDM) dituntut untuk mempunyai skill khusus dalam bidang tertentu. Hal ini 

dikarenakan semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia kerja dan karena 

faktor tersebut skill yang dimiliki oleh setiap SDM (Sumber Daya Manusia) akan 

memberikan nilai lebih bagi diri orang tersebut. Oleh karena itu, Prodi Vokasi 

Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran Universitas Airlangga sebagai 

lembaga penyelenggara pendidikan yang mencetak lulusan yang memiliki 

kompetensi (ketrampilan dan keahlian) unggul dan berbudi pekerti luhur serta 

memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dalam mencapai tujuannya untuk 

menunjang kemajuan berbagai kegiatan dalam masyarakat dunia usaha. Hal ini 

berarti tenaga Ahli Madya Manajemen dituntut memiliki dasar kemampuan dalam 

mengelola sistem informasi sejak persiapan atau perencanaan penyusunan 

informasi, pelaksanaan, sampai dengan penyajian atau pelaporan informasi yang 

berkaitan dengan manajemen. 

Dengan bekal dari pendidikan yang di dapatkan di program studi 

Manajemen, di harapkan akan dapat lebih memahami ilmu-ilmu yang telah 

diperoleh dengan menyesuaikan secara langsung mengenai sistem pembayaran di 

PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Alasan memilih tempat praktik kerja ini 
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adalah PT Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan salah satu BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang perkebunan yang memiliki 

daya saing terhadap perusahaan lain sehingga memungkinkan untuk mendapatkan 

berbagai macam ilmu dari perusahaan tersebut. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini saya laksanakan untuk mencapai beberapa 

tujuan : 

1. Sebagai sarana melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan 

kepribadian sebgai bekal hidup dan bekerja dengan berlatih beradaptasi, 

berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dan 

lingkungan kerja. 

2. Memperoleh informasi, data serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 

sehubungan dengan topik yang diangkat. 

3. Melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah 

didapat di bangku perkuliahan selama ini ke dalam Praktek Kerja Lapangan 

4. Mengenal suasana kerja pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 

5. Melatih dan meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam bekerja 

6. Menambah wawasan mahasiswa baik konsep maupun praktek di bidang 

Manajemen Perkantoran 

7. Menumbuhkan mahasiswa yang berfikir kritis dan berdimensi luas 

8. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa terhadap dunia kerja 

9. Melatih tanggung jawab mahasiswa dan melatih mahasiswa untuk disiplin 

 

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Memperoleh Pengetahuan dan Wawasan di bidang Administrasi Manajemen   

 Perkantoran 

b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam terjun ke dunia kerja 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai lengkungan kerja serta  

 keadaan di sekitarnya.  
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d. Mengetahui prosedur pendistribusian surat masuk dan surat keluar pada PT.   

 Perkebunan Nusantara X (Persero) 

e. Mengetahui budaya kerja dan lingkungan kerja yang diterapkan oleh PT.   

 Perkebunan Nusantara X (Persero)  

 

2. Bagi Perusahaan 

a. Adanya bantuan pemikiran dalam memcahkan suatu masalah (berdasarkan  

 teori), khususnya masalah dalam skala kecil. 

b. Dapat menghasilkan Ahli Madya yang berkualitas dan profesional dalam  

 bidangnya  

c. Sebagai pengembangan IPTEK serta kerjasama lintas sektoral untuk  

 lembaga di luar kampus 

d. Sebagai referensi lapangan pekerjaan bagi prodi DIII Manajemen  

 Kesekretariatan dan Perkantoran 

 

1.4 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan praktik kerja lapangan, bertempat di PT Perkebunan Nusantara X 

(Persero) Surabaya  dalam jangka waktu 2 bulan, mulai 2 Maret 2015  – 30 April 

2015. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya menerapkan sistem dengan 

ketentuan jam kerja mulai Hari Senin s/d Jumat. Hari Senin s/d Kamis dimulai 

Pukul 07.00 – 16.00 dan untuk hari Jumat pukul 07.00 – 14.30. 

2 Jadwal mulai penyusunan proposal pengajuan praktik kerja lapangan, penentuan 

lokasi, survei lokasi, pengajuan proposal, pelaksanaan praktik kerja lapangan dan 

penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan secara lengkap disajikan dalam 

bentuk tabel, seperti Tabel 1.1 di bawah ini 
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek  Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KEGIATAN 

2014 

FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI 

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

1 
Penentuan tempat 

PKL                                         

2 
Penyusunan 

Proposal                                         

3 
Pengesahan 

Proposal         

 
                              

4 
Pengajuan 

Proposal dan                                          

5 
Surat 

Permohonan PKL                                         

6 
Survey dan 

Pengarahan                                         

7 Pelaksanaan PKL                                         

8 

Bimbingan & 

Penyusunan 

Laporan                                         

9 
Revisi Laporan 

PKL                                         

10 
Penyerahan 

Laporan                                         


