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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 

Pada saat ini mencari lapangan pekerjaan sangat sulit dan memiliki saingan 

yang sangat banyak dalam mencari suatu pekerjaan tertentu. Pada tahun 2015, 

Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas. Masyarakat ekonomi ASEAN 

(MEA) adalah perjanjian yang melibatkan anggota – anggota ASEAN yang 

menyesetujui untuk menerapkan system perdagangan bebas. Indonesia merupakan 

salah satu anggota ASEAN yang telah menyepakati untuk melakukan sistem 

perdagangan bebas. Dalam sistem perdagangan bebas, penyaluran barang 

dagangan dari sesama anggota ASEAN akan lebih mudah di terima. Bukan hanya 

barang dagangan yang dapat diterima dengan baik, dalam sistem perdagangan 

bebas terdapat kesempatan untuk dapat bekerja di negara yang menjadi anggota 

dari ASEAN. Ini berarti, tenaga pekerja yang berasal dari anggota ASEAN dapat 

berkerja di Indonesia. Sehingga untuk mencari pekerjaan, tenaga kerja Indonesia 

harus memiliki modal ilmu yang tinggi karena persaingan untuk mendapatkan 

pekerjaan menjadi kompetitif. 

Di Indonesia, jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan juga sangat 

tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Februari tahun 

2015 jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang sehingga total 

pengaguran Indonesia sudah mencapai 7,45 juta orang. Artinya, ada jutaan orang 

yang tinggal Indonesia yang sekarang masih mencari pekerjaan. Hal ini makin di 

perparah dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat minim untuk 
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menampung semua orang yang berminat untuk bekerja. Keadaan makin 

memburuk jika tenaga kerja di Indonesia belum siap dengan adanya era sistem 

perdagangan bebas ASEAN (MEA). 

Untuk itu, mahasiswa zaman sekarang di tuntun untuk memiliki ilmu yang 

luas dan memiliki keterampilan lebih untuk menghadapi era perdagangan bebas. 

Keterampil dalam dunia kerja sangatlah di butuhkan mahasiswa untuk dapat 

mengetahui kegiatan dalam dunia kerja. Selama duduk di bangku perkuliahan, 

mahasiswa hanya mendapatkan teori atau ilmu yang didapatkan saat mengikuti 

pelajaran itu. Namun, mahasiswa tidak dapat menerapkan teori yang di dapatkan 

saat perkulihan berlangsung. Karena kebutuhan mahasiswa sangat tinggi untuk 

menerapkan teori yang di dapatkan saat kuliah, maka Universitas Negeri Jakarta 

mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).  

Praktek kerja lapangan adalah suatu kegiatan bagi mahasiswa untuk dapat 

menerapkan ilmu yang telah diterima selama belajar di bangku perkulihan dengan 

kenyataan keadaan dunia kerja sekarang. Praktek kerja lapangan juga membuat 

mahasiswa menjadi kompetitif dalam menghadapi era perdangan bebas (MEA). 

Praktek kerja lapangan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa 

dalam dunia pekerjaan dan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 

pekerja. Hal ini menjadi penting untuk di lakukan mahasiswa sehingga program 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) menjadi mata kuliah yang wajib di ambil 

mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dengan demikian, mahasiswa dapat 

mengenal dunia kerja secara luas dan dapat memberikan sikap kepada mahasiswa 

untuk dapat melakukan pekerjaan secara professional. Sikap professional dan 
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keterampilan lainnya yang di dapatkan pada saat melaksanakan praktek kerja 

lapangan oleh mahasiswa akan menjadi modal untuk mahasiswa dalam memasuki 

dunia kerja yang sangat kompetitif. 

Sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta fakultas Ekonomi jurusan S1 

Akuntansi, program praktek kerja lapangan ini sangat saya butuhkan untuk 

mempelajari keadaan dan situasi saat di dunia kerja pada saat saya akan mencari 

pekerjaan setelah meninggalkan bangku perkuliahan. Diharapkan dengan 

mengikuti program praktek kerja lapangan, saya dapat mengaplikasi ilmu yang 

saya dapat di bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang sesunguhnya. Dapat 

meningkatkan rasa percara diri yang tinggi karena saya di percayakan untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang di berikan oleh instansi atau tempat dimana saya 

melaksanakan praktek kerja lapangan sehingga saya harus menyelesaikan 

pekerjaan yang di berikan secara professional. Saya juga dapat di harapkan dapat 

mendisiplinkan diri untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor, mandiri dalam 

menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi yang di berikan pada 

saat melakukan program praktek kerja lapangan. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Berikut merupakan maksud dan tujuan diadakannya Praktek kerja lapangan, 

yaitu: 

1. Maksud, antara lain: 

a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Strata 1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Kegiatan program praktek kerja lapangan dilakukan oleh seluruh mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dalam 

rangka untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat; 

c. Memberi wawasan atau pengetahuan secara nyata kepada mahasiswa 

tentang lingkungan dan persaingan yang terjadi di dunia kerja; 

d. Mengetahui gambaran pekerjaan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa 

dapat merasakan secara langsung dunia pekerjaan yang ditekunin oleh 

mahasiswa selama mengikuti program praktek kerja lapangan; 

e. Kegiatan program praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh 

Universitas Negeri Jakarta dapat menghasilkan mahasiswa yang dapat 

bekerja secara professional sesuai dengan bidang akuntansi; 

f. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti program praktek 

kerja lapangan dapat secara langsung menerapkan teori yang diterima 

dibangku perkuliahan dengan dunia kerja; 

2. Tujuan, antara lain: 

a. Mahasiswa mendapatkan sikap yang professional untuk melakukan suatu 

pekerjaan; 
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b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memprektekan secara 

langsung ilmu yang di dapat selama perkuliahan dengan keadaan pekerjaan 

yang di berikan kepada mahasiswa ; 

c. Mahasiswa mendapatkan wawasan yang luas dalam dunia pekerjaan 

khususnya pekerjaan di bidang akuntansi; 

d. Menambah keterampilan berbahasa mahasiswa agar mengunakan kalimat 

yang baik dan sopan saat memasuki dunia kerja; 

e. Menambah wawasan menggunakan bahasa inggris yang merupakan bahasa 

internasional, sehingga mahasiswa siap untuk bersaing dalam era 

perdagangan bebas; 

f. Mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja, sehingga mahasiswa siap 

dengan dunia kerja di Indonesia. 

 

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 

Berikut merupakan kegunaan dari diadakannya program mata kuliah wajib 

praktek kerja lapangan, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan kesempatan untuk dapat mempraktekan langsung ilmu yang di 

dapatkan saat perkulihan dengan pekerjaan yang sesuai dengan bidang 

akuntansi; 

b. Mahasiswa dapat menjalankan kominikasi dengan baik dengan karyawan 

atau pegawai yang berkerja di tempat mahasiswa melakukan praktek kerja 

lapangan; 
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c. Memberikan latihan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan pola 

pikir mahasiswa untuk menyelesaikan suatu masalah dalam dunia kerja, 

sehingga mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah tersebut; 

d. Mendapatkan kepercayaan untuk dapat terus berkerja di instasi atau tempat 

pelaksanaan program praktek kerja lapangan setelah lulus dari perkuliahan. 

e. Merupakan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa, karena mahasiswa 

dapat secara nyata merasakan dunia kerja yang sebenarnya terjadi di 

bandingkan dengan hanya menerima teori yang diajarkan di selama belajar 

di bangku perkulihaan tanpa mempraktekannya; 

f. Melatih kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mahasiswa didalam 

kondisi dunia kerja yang sedang dipraketan 

g. Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu akuntansi yang dimilikinya dengan 

pengetahuan akuntansi yang belum dirasakan atau diterima di bangku 

perkuliahan 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Universitas Negeri Jakarta dapat menjalin hubungan yang baik dengan 

instansi atau tempat yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa agar 

dapat menerapkan ilmu yang di terima mahasiswa selama melaksanakan 

program parktek kuliah lapangan; 

b. Universitas Negeri Jakarta dapat menyiapkan lulusan yang handal dan 

professional yang siap untuk memasuki dunia kerja terutama bidang 

pekerjaan akuntansi; 
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c. Universitas Negeri Jakarta mendapatkan penilaian yang baik dari instansi 

atau tempat pelaksanaan program praktek kerja lapangan karena mahasiswa 

dapat melaksanakan tugas yang di berikan secara professional; 

d. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kurikulum yang disediakan 

oleh Universitas Negeri Jakarta yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi 

atau perusahaan tertentu untuk menjaga hubungan kerja sama yang baik. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan Universita Negeri Jakarta untuk 

dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam melakukan 

suatu kegiatan; 

b. Secara langsung dapat membuat mahasiswa menjadi tenaga kerja yang 

professional dan dapat di andalakan di bidang akuntansi; 

c. Mampu melihat potensi lebih yang di miliki oleh mahasiswa selama 

mengikuti program praktek kerja lapangan sehingga dapat membantu 

kegiatan operasional perusahaan; 

d. Dapat menjadi sumber potensial bagi perusahaan untuk memperkerjakan 

mahasiswa yang melakukan program praktek kerja lapangan setelah lulus 

dari Universitas Negeri Jakarta sehingga tidak di butuhkan lagi pencarian 

tenaga kerja baru oleh perusahaan; 

e. Merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat karena sudah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program 

praktek kerja lapangan. 
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D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 

Mahasiswa melakukan program praktek kerja lapangan di perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perbankan, dimana praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : PT. Sinar Surya Komindo 

Alamat : Jl. Danau Indah IV Blok A No. 30, Sunter Jaya 

Telepon : (021) 42879211 

Fax : (021) 42879211 

Email : sinarsk@cbn.net.id 

Tempat : Accounting Tax 

 

E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan praktikan melalui beberapa 

tahapan yang harus dilalui mahasiswa untuk melaksanakan program praktek kerja 

lapangan. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh mahasiswa, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan program praktek kerja lapangan, mahasiswa harus 

membuat surat permohonan untuk melaksanakan program praktek kerja lapangan 

di Biro Administrasi, Akademik, dan Keuangan (BAAK) yang akan ditujukan 

kepada PT. Sinar Surya Komindo. Setelah surat permohonan telah di sahkan dan 

di buat oleh pihak BAAK pada tanggal 24 Oktober 2016, kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan langsung surat permohonan praktek kerja lapangan ke PT. 

Sinar Surya Komindo. Pada tanggal 31 Oktober Tahun 2016 pihak PT. Sinar 

Surya Komindo memberikan surat balasan yang menyetui mahasiswa untuk 
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melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di kantor bank tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Mahasiswa melaksanakan program praktek kerja lapagan di mulai pada 

tanggal 1 November tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2016 

yang di laksanakan setiap hari kerja, dan terdapat libur Maulid Nabi pada tanggal 

12 Desember tahun 2016. Mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan 

dimulai pada pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB yang dilaksanakan 

pada tanggal 1 November tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 

2016 setiap hari senin sampai dengan hari jumat yang memiliki waktu istirahat 

dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Program praktek kerja lapangan merupakan program studi yang wajib diambil 

oleh mahasiswa. Mahasiswa menyusun laporan praktek kerja lapangan untuk 

dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Universitas Negeri 

Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi. Mahasiswa juga diwajibkan 

menulis laporan prakter kerja lapangan sesuai dengan kerangka penyusunan 

penulisan laporan praktek kerja lapangan yang diterapkan di fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB II 

 TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

Kami telah berdiri sejak tanggal 25 februari tahun 2004 atas nama PT. Sinar 

Surya Komindo. PT Sinar Surya Komindo bergerak di bidang penyediaan alat 

ukur telekomunikasi berserta aksesorisnya dalam berbagai bentuk, merek, dan tipe 

yang diingikan oleh pembeli atau pelanggan setiap PT Sinar Surya Komindo. 

Kami bersedia untuk penyalurkan alat ukur telekomunikasi ke seluruh kota di 

Indonesia. Untuk pembantu perkembangan perusahaan yang sedang kami 

dijalankan saat ini, kami bergabung dengan perusahaan telekomunikasi yang 

mempunyai reputasi yang cukup bagus di Indonesia. Kami aktif berperan untuk 

aktif dalam mendukung perkembangan industry telekomunikasi di Indonesia 

dengan menyediakan kebutuhan pelanggan secara professional. Kami juga 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pembeli ataupun pelanggan 

kami demi menjaga hubungan kerjasama bisnis dengan para perusahaan 

telekomunikasi yang sudah menjadi pelanggan setia perusahaan. 

PT. Surya Komindo mempunyai visi untuk menjadi perusahaan terbaik dan 

profesional dalam menyediakan kebutuhan alat ukur telekomunikasi berserta 

aksesorinya dan dapat menyalurkannya kepada pembeli atau pelanggan 

perusahaan kami. Kami juga memberikan pelayanan terbaik yang terbaik dengan 

memberikan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas produk yang kami 

tawarkan serta kemudahan untuk para pembeli atau pelanggan. PT. Sinar Surya 

Komindo juga memiliki misi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 
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kepada pembeli atau pelanggan dalam merespon kebutuhan akan tersedianya alat 

ukur komunikasi berserta aksesorisnya dengan berbagai merek dan tipe dengan 

kualitas yang terbaik sehingga dapat memuaskan kebutuhan pembeli atau 

pelaangan kami, kami juga membangun hubungan kerjasama jangka panjang 

dengan pelanggan kami dengan mengutamakan kepercayaan yang diberikan atas 

kualitas produk alat ukur telekomunikasi berserta .aksesorisnya yang kami 

tawarkan dan hubungan kerjasama bisnis ini saling menguntungkan perusahaan 

kami dengan para pelanggan.  

PT. Sinar Surya Komindo juga membangun suasana lingkungan kerja yang 

kondusif, solid dan berkompeten. Kami juga menjamin kualitas produk yang kami 

sediakan itu adalah asli dan dapat dikirimkan ke seluruh wiliyah di Indonesia 

dengan proses pembayaran yang flesible serta kemudahaan dalam pemesanan 

serta pengiriman alat ukur telekomunikasi berserta aksesorisnya demi mendukung 

berkembangan telekomunikasi yang sedang dibutukan oleh masyarakat Indonesia. 

Kami juga memahami arti kepuasaan atas produk yang kami tawarkan, 

kenyamanan dalam pemakaian produk tersebut sehingga mendapatkan hasil yang 

masimal  yang dapat dirasakan setelah memakai produk yang kami sediakan, demi 

karena itu kami juga menyediakan technical support yang dapat membantu untuk 

menjaga kualitas produk kami jaga dapat memperbaiki setiap kerusakan atau 

keluhan ketidak nyamanan para pembeli atau pelanggan atas produk alat 

telekomunikasi berserta aksesorisnya yang sudah diterima dari perusahaan kami. 
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B. Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda begitu 

juga dengan PT. Sinar Surya Komindo yang mempunyai bentuk struktur 

organisasi Lini dan Staf yang dipimpin oleh seorang Direktur Perusahaan. 

Direktur Perusahaan dalam tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Direktur 

Perusahaan. Wakil Direktur Perusahaan dalam tugasnya adalah untuk mengawasi 

bagian finance, bagian sales, dan bagian technical support. Bagian Finance dalam 

tugasnya membawahi langsung bagian accouting dan accounting tax. Struktur 

yang kami pakai saat ini dapat mengatur wewenang setiap bagian organisasi 

perusahaan kami sehingga dapat bertanggung jawab atas tugas sehingga kegiatan 

operasi perusahaan dapat berjalan lancer. Beriku ini merupakan gambaran struktur 

organisasi yang dimiliki oleh PT. Sinar Surya Komindo: 
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Tugas dan Tanggung Jawab 

Berikut ini merupakan dekripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing 

individu yang terdapat pada struktur organisasi PT Sinar Surya Komindo: 

1. Direktur Perusahaan 

Memiliki tugas sebagai pengambilan keputusan dan menetapkan suatu tujuan 

untuk seluruh kegiatan dan kebijakan jangka panjang dan hasil yang ingin dicapai. 

Seorang direktur perusahaan bertanggung jawab atas berjalannya seluruh kegiatan 

di perusahaannya dengan mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan 

yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Direktur perusahaan dapat mempertanggung jawabkan atas kelancaran 

operasional perusahaan sehingga dapat berkerjasama dengan perusahaan 

telekomunikasi ternama. Direktur Utama mengerjakan bagian untuk mengambil 

keputusan yang akan diberlakukan pada PT Sinar Surya Komindo serta target 

perusahaan yang akan dicapai. 

2. Wakil Direktur Perusahaan  

Wakil Direktur Perusahaan memiliki tugas yang sama dengan Direktur 

Perusahaan. Perbedaannya terletak pada tempat dan area yang menjadi tanggung 

jawabnya. Wakil Direktur Perusahaan bertanggung jawab untuk mengawasi 

kegiatan bagian financial, bagian sales, dan bagian technical support. Wakil 

direktur perusahaan dapat mengkoordinasi, dan mengarahkan ketiga bagian yang 

diawasi untuk dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan perusahaan. Bagian 

Wakil Direktur Perusahaan mengerjaan sebagian kerjaan Direktur Perusahaan 

serta mengawasi seluruh bagian financial, sales dan technical support agar bisa 
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mengerjaan tugasnya dengan baik sesuai dengan target perusahaan. 

3. Sales 

Sales adalah bagian berfungsi untuk menjual alat telekomunikasi berserta 

aksesorisnya kepada pembeli atau pelanggan PT. Sinar Surya Komindo. Di 

samping itu memberikan informasi sejelas mungkin mengenai kualitas dan harga 

produk yang akan dibeli oleh pembeli atau pelanggan. Bagian Sales mengerjakan 

melakukan negosisasi dengan pembeli dan hubungan kerja sama dengan 

pelanggan juga melakukan survey terhadap perencanaan penjualan dan marketing 

secara manual juga mengerjakan bagian masalah penjualan produk di PT Sinar 

Surya Komindo. 

4. Technical Support 

Technical Support adalah bagian teknisi yang berfungsi untuk mengecek setiap 

kualitas produk yang akan di jual oleh PT. Sinar Surya Komindo demi 

memuaskan pembeli atau pelanggan yang sudah membeli alat telekomunikasi 

berserta aksesorisnya. Bagian ini juga dapat memperbaiki setiap kerusakan alat 

telekomunikasi yang sudah dibeli. Technical support mengerjakan tugas untuk 

mengawasi kualitas setiap produk yang akan dijual atau didistribusikan. Bagian 

ini juga dapat secara langsung menjelaskan fungsi dari produk yang ditawarkan 

atau yang disediakan di PT Sinar Surya Komindo 

5. Finance 

Finance adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur alur kas di PT. Sinar Surya 

Komindo. Bagian ini mempunyai otoritas untuk mengeluarkan dan menerima 

uang baik secara kas, deposito dan investasi keuangan lainnya. Bagian Finance 
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mengerjakan tugas untuk mengatur alur kas yang di miliki oleh perusahaan agar 

kas yang dimiliki perusahaan tidak lebih besar daripada hutang yang dibebankan 

kepada perusahaan. Bagian ini juga yang mengatur bon perusahaan dan dicatatan 

dalam buku kas keluaran milik PT. Sinar Surya Komindo. 

6. Accounting 

Accounting adalah bagian yang berfungsi untuk mecatat dan merekam seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh PT Sinar Surya Komindo. Bagian Accounting 

menjadi central informasi untuk menejemen keuangan perusahaan dan bagian ini 

juga menjadi rincian yang sangat jelas bagi pelaporan keuangan. Tugas 

Accounting mengerjaan catatan akuntansi seperti general ledger, adjustment, dan 

Accounting Notes yang bertujuan memberikan informasi akuntansi bagi 

perusahaan dan pemegang saham. 

7. Accounting Tax 

Accounting Tax adalah bagian yang berfungsi untuk menghitung dan mencetak 

seluruh transaksi yang bersifat pajak di PT Sinar Surya Komindo. Bagian ini 

sangat penting untuk melaporan pengasilan pajak yang di miliki oleh perusahaan 

dan membayarnya di bank sentar. Bagian Accounting Tax mengerjakan bagian 

penghitungan dan pembayaran PPN 21 Badan, PPH 23, PPH 25, PPN Masukan 

dan PPN Keluaran milik perusahaan. 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

PT. Sinar Surya Komindo adalah perusahaan yang menyediakan alat ukur 

telekomunikasi berserta aksesorisnya. Sejak pada tanggal 25 februari tahun 2004, 

PT. Sinar Surya Komindo menjadi distributor yang kini sudah bergabung dengan 



 
 

16 
 

perusahaan utama telekomunikasi di Indonesia. PT. Sinar Surya Komindo juga 

memiliki kerjasama dengan perusahaan ternama seperti PT Telkom Drive II 

Jakarta, PT. Telkom Medan, PT. Indosat, PT. Alcate Indonesia, dan puluhan 

perusahaan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan 

perusahaan ini berdampak baik bagi perkembangan industri telekomunikasi di 

Indonesia. Telekomunikasi pada saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia 

untuk mendapat atau menyebarkan informasi dengan sangat mudah. PT. Sinar 

Surya Komindo juga menjamin kualitas alat ukur telekomunikasi berserta 

aksesorisnya yang akan di jual dengan harga yang sebanding dengan produk yang 

ditawarkan. 

Alat ukur telekomunikasi merupakan alat yang penting untuk 

membangkitkan gelombang sebagai sinyal pengujian maupun perawatan sistem 

telekomunikasi yang biasanya mengeluarkan gelombang yang dapat di sesuaikan 

dengan sinus yang diinginkan. Fungsi dar alat ukur telekomunikasi adalah untuk 

memperhatikan kebutuhan rentang frekuensi yang diperlukan, apakah 

frekuensinya rendah atau tinggi, utnuk memperhatikan kebutuhan gelombang 

yang ingin dihasilkan, untuk memperhatikan level tegangan yang diinginkan. 

Peggunaan alat ukur telekomunikasi sendiri untuk sebagai sumber pembangkit 

gelombang dan sebagai sumber gelombang dapat dipakai untuk pengujian sistem 

seperti menghitung, penguatan, respon, penguat, dan sebagainya. 

Alat ukur telekomunikasi yang disedikan atau yang ditawarkan oleh PT. 

Sinar Surya Komindo adalah sebagai berikut: 
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1. SAT-AR01 Battery Internal Resistance Tester yang berfungi untuk megukur 

kualitas dan status dari sebuah baterai telepon apakah kualitas baterai 

telepon tersebut baik digunakan dan juga dapat menganalisis suatu Sofware. 

2. SAT-JD200 Portable Direct Ground Fault Finder yang berfungsi untuk 

memproses suatu sinyal telekomunikasi secara efesien dan dapat mendeteksi 

jangkauan dan anti-gaguan kapasitas. Produk ini dapat menentukan batas 

isolasi sinyal suatu wilayah atau daerah yang diinginkan oleh penguna. 

3. DET3 Contractor Series yang berfungsi sebagai alat pengujian sinyal di 

suatu daerah tanpa memutuskan sinyal di daerah tersebut. Produk ini dapat 

membantu perusahaan telekomunikasi untuk mendapat tempat pembangunan 

tiang sinyal peguat atau tambahan dari perusahaan itu. 

4. TelScout TS90 yang berfungi untuk menemukan kesalahan pada apilkasi di 

sebuah unit telepon. Produk ini memberikan kemudahaan bagi penggunanya 

di dalam memperbaiki kesalahaan pada salah satu aplikasi unit telepon 

tersebut. 

5. OFI ST3820 yang berfungsi sebagai instalasi penyaringan jaringan optik dan 

pemeliharaannya. Produk ini tidak hanya sebagai mengidentifikasi jaringan 

optic tetapi juga sebagai pendeteksi kesalahan pencarian lokasi secara visual. 

6. SDH_SONET Module SSMTT-38 yang berfungsi sebagai pengukur waktu 

APS dan untuk pengujian urutan sebuat pointer mencakup instalasi, 

pemeliharaan, dan permasalahan aplikasi. 

7. DSL PHANTOM 3000 yang berfungsi sebagai penyedia solusi untuk 

memantau dan sebagai pencatatan data di jaringan brodcash ADSL pada 
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perusahaan telekomunikasi. DSL PHANTOM 3000 adalah perangkat 

monitoring yang mencatat dan menyimpan broadband informasi digital, 

menawarkan keuntungan yang unik untuk Otoritas Penegakan Hukum 

(LEA) mencari untuk menangkap data antara kantor operator telekomunikasi 

dengan target daerah yang diinginkan. 

8. E1 Modules SSMTT-27 yang berfungsi sebagai pengujian jaringan digital 

pada interface sebesar 2 Mbps. pengguna menerima tester full-duplex arus 

dari E1 Modules SSMTT-27 dimaksudkan untuk pengukuran indikator 

kesalahan jalur digital 2048 kbps dalam perjalanan tes penerimaan dan 

mencari kerusakan. Selain fungsi standar ada peluang tambahan, seperti 

pengukuran frekuensi atau tingkat sinyal, cek kepatuhan impuls untuk 

masker standar, analisis jangka panjang kesalahan dan sinyal alarm dengan 

representasi dalam bentuk histogram. 

9. RXT Fiber Optics Module yang berfungsi membuat laporan rinci menurut 

wilayah, daerah, sistem, dan teknisi yang dapat memungkinkan semua 

pekerjaan akan selesai dengan benar. Uji set konektivitas melalui antarmuka 

Infaret, WiFi, Bluetooth, atau Data Card untuk aplikasi back office dan 

optimasi alur kerja. Cepat dan efisien hasil tes transfer ke USB memory 

stick dengan kapasitas ultra tinggi di bidang baterai Li-ion memperpanjang 

waktu pengujian 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan, praktikan di tempatkan 

di bagian Accounting Tax. Tugas dari Accounting Tax adalah membuat PPh 21 

Badan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 pada bulan yang berjalan, 

kemudian membuat perhitungan PPh 23 pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 

pada bulan yang berjalan dan PPh 25 yang dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 

tanggal 15 pada bulan yang berjalan serta membuat pelaporan PPh 21 dan PPh di 

mulai pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 pada bulan yang berjalan, juga 

membuat PPn Masukan dan PPn Keluaran dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 

30 pada bulan yang berjalan. Bagian Tax Accounting dibawahi langsung oleh Ibu 

Reni Marvina yang mengawasi saya sebagai mahasiswa yang melakukan kegiatan 

praktek kerja lapangan di PT. Sinar Surya Komindo. Saya ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai kinerja dan tugas pada bagian Tax Accounting yang bertanggung 

jawab untuk mengerjakan perhitungan PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPn Keluaran dan 

PPn Masukan serta pelaporannya pada perusahaan penyediaan alat ukur 

telekomunikasi berserta aksesorisnya. 

Adapun bidang pekerjaan yang saya dilakukan selama melakukan kegiatan 

praktek kerja lapangan di PT. Sinar Surya Komindo antara lain: 

1. Menghitung dan mencetak PPh 21 Badan 

2. Menghitung dan mencetak PPh 23 

3. Menghitung dan mencetak PPh 25 
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4. Menghitung dan mencetak PPN Masukan 

5. Menghitung dan mencetak PPN Keluaran 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Pada hari pertama sebagai mahasiswa yang melakukan program kegiatan 

praktek kerja lapangan, praktikan di perkenalkan oleh pihak PT. Sinar Surya 

Komindo untuk di tempatkan di bagian Tax Accounting. Praktekan mendapatkan 

gambaran umum mengenai cara bekerja di bagian Tax Accounting. Bagian Tax 

Accounting adalah salah satu bagian yang menghitung PPh 21 Badan, PPh 23, 

PPh 25, PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dimilik oleh PT. Sinar Surya 

Komindo, melampirkannya dan membayar di Kantor Pelayanan Pajak sebelum 

tanggal 10 bulan yang berjalan. Hal ini dilakukan oleh PT. Sinar Surya Komindo 

karena PT Sinar Surya Komindo berdomisili di Indonesia sehingga ditetapkan 

sebagai wajib pajak Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak 

ke negara Indonesia. Pajak yang telah dibayarkan oleh PT. Sinar Surya Komindo 

akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun fasilitas publik 

seperti jalan raya, taman, dan fasilitas publik lainnya yang bisa dapat dinikmati 

oleh seluruh elemen masyrakat Indonesia. 

Sebagai mahasiswa yang dibimbing untuk dapat melakukan dan 

mengerjakan beberapa tugas yang di berikan oleh Ibu Reni sekaligus memahami 

cara pengerjaannya. Tugas yang di berikan oleh bagian Tax Accounting kepada 

saya adalah sebagai berikut: 
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1) Menghitung dan Mencetak PPh 21 Badan. PPh 21 Badan milik PT. Sinar 

Surya Komindo yang dihitung setiap tahun akan tetapi PT. Sinar Surya 

Komindo Membayarkan PPh 21 Badannya pada setiap bulannya di bank. 

Cara pembayaran PPh 21 Badan milik PT. Sinar Surya Komindo adalah 

dengan membuat rekapitulasi pajak yang akan dibayarkan melalui rekening 

bank dan ditransfer ke kas negara. Dalam hal ini, praktikan mendapatkan 

data dari Ibu Reni yang bekerja di bagian Tax Accounting berupa Photocopy 

SPT Tahunan dan Photocopy SPT Bulanan milik PT. Sinar Surya Komido 

yang selanjutnya data tersebut tersebut dibuat perhitungan PPh 21 Badan 

kemudian dibayarkan ke rekening kas negara dan dilaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak. Berikut ini merupakan langkah–langkah pengerjaannya: 

a) Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang berjalan menyakan 

pada karyawan bagian Tax Accounting, apakah ada perubahan gaji dan 

karyawan atau karyawan yang pensiun. Jika ada karyawan yang keluar 

atau pensiun dari PT. Sinar Surya Komindo maka pada PPhnya langsung 

dihapuskan atas nama karyawan yang keluar atau pensiun tersebut dan 

memberitahukan kepada konsultan pajak. 

b) Pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 pada bulan yang berjalan 

memberikan laporan untuk meminta pembayaran PPh 21 Badan ke Ibu. 

Jika sudah disetujui oleh Ibu selanjutnya membuat e-billingnya. 

Meminta sejumlah uang untuk membayarkan PPh 21 Badan milik PT. 

Sinar Surya Komindo yang kemudian dibayarkan ke bank. 
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c) Pada tanggal tanggal 16 sampai 20 pada bulan berjalan membuat dan 

melaporkan PPh 21 Badan milik PT. Sinar Surya Komindo dengan 

melampirkan data SPT PPh 21 terdiri dari 2 rangkap lembar induk yang 

sudah ditanda tangani dan diberi cap yang dimiliki oleh PT. Sinar Surya 

Komindo dan Photocopy bukti transfer atau pembayaran PPh 21 

Badannya. 

Contoh pembayaran pajak bulan Oktober yang dibayarkan pada bulan 

November dengan jenis setoran seratus atas nama Sinar Surya Komindo 

yang beralamat di Jl. Danau Indah IV Blok A No. 30, Sunter Jaya Jakarta 

Utara. 

2) Menghitung dan Mencetak PPh 23. PPh 23 milik PT. Sinar Surya Komindo 

yang dihitung setiap bulannya dan kemudian dibayarkan di bank. Cara 

pembayaran PPh 23 milik PT. Sinar Surya Komindo adalah dengan 

membuat rekapitulasi pajak yang akan dibayarkan melalui rekening bank 

dan ditransfer ke kas negara. Dalam hal ini, praktikan mendapatkan data dari 

Ibu Reni yang bekerja di bagian Tax Accounting berupa Photocopy SPT 

Tahunan dan Photocopy SPT Bulanan milik PT. Sinar Surya Komido yang 

selanjutnya data tersebut tersebut dibuat perhitungan PPh 23 kemudian 

dibayarkan ke rekening kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak. Berikut ini merupakan langkah–langkah pengerjaannya: 

a) Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang berjalan menyakan 

pada karyawan bagian Tax Accounting, apakah ada perubahan 

pengunaan jasa yang digunakan oleh PT. Sinar Surya Komindo. Jika ada 
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perubahan pemakaian dari PT. Sinar Surya Komindo maka pada PPhnya 

langsung diganti sesuai dengan nilai nominal atas pemakain jasa tersebut 

dan memberitahukan kepada konsultan pajak. 

b) Pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 pada bulan yang berjalan 

memberikan laporan untuk meminta pembayaran PPh 23 ke Ibu. Jika 

sudah disetujui oleh Ibu selanjutnya membuat e-billingnya. Meminta 

sejumlah uang untuk membayarkan PPh 23 milik PT. Sinar Surya 

Komindo yang kemudian dibayarkan ke bank. 

c) Pada tanggal tanggal 16 sampai 20 pada bulan berjalan membuat dan 

melaporkan PPh 23 milik PT. Sinar Surya Komindo dengan 

melampirkan data SPT PPh 23 terdiri dari 2 rangkap lembar induk yang 

sudah ditanda tangani dan diberi cap yang dimiliki oleh PT. Sinar Surya 

Komindo dan Photocopy bukti transfer atau pembayaran PPh 23. 

Contoh pembayaran pajak bulan Oktober yang dibayarkan pada bulan 

November dengan jenis setoran seratus empat atas nama Sinar Surya 

Komindo yang beralamat di Jl. Danau Indah IV Blok A No. 30, Sunter 

Jaya Jakarta Utara. 

Rumus perhitungan PPh 23 ialah Nominal Jasa yang digunakan PT. 

Sinar Surya Komindo dikalikan dengan tariff PPh 23 sebesar 2%. 

Nominal Jasa x 2% = PPh 23 
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3) Menghitung dan Mencetak PPh 25. PPh 25 milik PT. Sinar Surya Komindo 

yang dihitung setiap bulannya dan kemudian dibayarkan di bank. Cara 

pembayaran PPh 25 milik PT. Sinar Surya Komindo adalah dengan 

membuat rekapitulasi pajak yang akan dibayarkan melalui rekening bank 

dan ditransfer ke kas negara. Dalam hal ini, praktikan mendapatkan data dari 

Ibu Reni yang bekerja di bagian Tax Accounting berupa Photocopy SPT 

Tahunan dan Photocopy SPT Bulanan milik PT. Sinar Surya Komido yang 

selanjutnya data tersebut tersebut dibuat perhitungan PPh 25 kemudian 

dibayarkan ke rekening kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak. Berikut ini merupakan langkah-langkah pekerjaannya: 

a) Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang berjalan menyakan 

pada karyawan bagian Tax Accounting, apakah ada perubahan gaji dan 

karyawan atau pensiun. Jika ada karyawan yang keluar atau pensiun dari 

PT. Sinar Surya Komindo maka pada PPhnya langsung dihapuskan atas 

nama karyawan yang keluar atau pensiun tersebut dan memberitahukan 

kepada konsultan pajak. 

b) Pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 pada bulan yang berjalan 

memberikan laporan untuk meminta pembayaran PPh 25 ke Ibu. Jika 

sudah disetujui oleh Ibu selanjutnya membuat e-billingnya. Meminta 

sejumlah uang untuk membayarkan PPh 25 milik PT. Sinar Surya 

Komindo yang kemudian dibayarkan ke bank. 

c) Pada tanggal tanggal 16 sampai 20 pada bulan berjalan membuat dan 

melaporkan PPh 25 milik PT. Sinar Surya Komindo dengan 
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melampirkan data SPT PPh 25 terdiri dari 2 rangkap lembar induk yang 

sudah ditanda tangani dan diberi cap yang dimiliki oleh PT. Sinar Surya 

Komindo dan Photocopy bukti transfer atau pembayaran PPh 25. 

Contoh pembayaran pajak bulan Oktober yang dibayarkan pada bulan 

November jenis setoran seratus atas nama Sinar Surya Komindo yang 

beralamat di Jl. Danau Indah IV Blok A No. 30, Sunter Jaya Jakarta 

Utara. 

Rumus Perhitungan PPh 25 ialah Pendapatan yang didapatkan oleh PT. 

Sinar Surya Komindo pada satu tahun terakhir dikalikan dengan tarif 

PPh 25 sesuai dengan peredaraan brutonya. Ketentuan PPh 25 jika 

peredaran brutonya di bawah nilai 4,8 Miliyar rupiah maka tarif yang 

dikenakan adalah sebesar 12,5% sedangkan jika peredaran brutonya 

diatas 4,8 Miliyar rupiah maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 25%. 

Pada PT. Sinar Surya Komindo peredaran brutonya adalah diatas nilai 

4,8 Miliyar Rupiah sehingga perhitungan Matematikanya adalah: 

Pendapat 1 tahun x 25% = PPh 25 

4) Membuat faktur pajak PPN Masukan. PPN Masukan milik PT. Sinar Surya 

Komindo yang dihitung setiap bulannya setelah menerima bukti berupa 

kwitansi atau invoice yang di dalamnya terdapat nominal PPN Masukan 

sebesar 10 persan dari dasar pengenaan pajak. Kemudiaan praktikan 

Membuat faktur pajak masukan di aplikasi E-Faktur. Setelah itu faktur pajak 

masukan yang telah praktikan buat tadi akan secara otomatis mengurangi 

PPN Keluaran yang akan praktikan bayar pada periode saat itu. 
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Berikut ini merupakan langkah-langkah pekerjaannya: 

a) Praktikan menanyakan kepada karyawan yang bekerja di bagian Tax 

Accouting, apakah ada invoice atas penjualan barang yang di lakukan 

oleh PT. Sinar Surya Komindo 

b) Jika ada invoice penjualan yang masuk ke berkas yang di terima oleh 

karyawan yang bekerja di bagian Tax Accouting, maka nominal dari hasil 

penjualan tersebut langsung dihitung PPN Masukannya dengan cara 

mengalikan nominal penjualan barang dengan tarif PPN Masukan 

sebesar 10% 

c) Lakukan hal yang sama dengan invoice penjualan yang lain sampai pada 

akhir bulan, lalu dihitung jumlah PPN Masukan yang di miliki oleh PT. 

Sinar Surya Komindo 

d) Membuat faktur pajak dengan aplikasi E-Faktur, lalu membuat laporan 

kepada Ibu. Jika disetujui oleh Ibu, selanjutnya praktikan meminta 

sejumlah uang untuk membayarkan PPN yang dikenakan oleh PT. Sinar 

Surya Komindo untuk dibayarkan ke Bank. 

Perhitungan PPN Masukan ialah sebagai berikut: 

Nilai Nomial dari Invoice Penjualan x 10% = PPN Masukan 

5) Membuat faktur pajak PPN Keluar. PPN Keluaran milik PT. Sinar Surya 

Komindo yang dihitung setiap bulannya setelah menerima bukti berupa 

kwitansi atau invoice yang di dalamnya terdapat nominal PPN Keluaran 

sebesar 10 persan dari dasar pengenaan pajak. Kemudiaan praktikan 

membuat faktur pajak masukan di aplikasi E-Faktur.  
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Berikut ini merupakan langkah-langkah pekerjaannya: 

a) Praktikan menanyakan kepada karyawan yang bekerja di bagian Tax 

Accouting, apakah ada invoice atas pembelian barang yang di lakukan 

oleh PT. Sinar Surya Komindo 

b) Jika ada invoice pembelian yang masuk ke berkas yang di terima oleh 

karyawan yang bekerja di bagian Tax Accouting, maka nominal dari hasil 

penjualan tersebut langsung dihitung PPN Keluarannya dengan cara 

mengalikan nominal penjualan barang dengan tarif PPN Masukan 

sebesar 10% 

c) Lakukan hal yang sama dengan invoice pembelian yang lain sampai pada 

akhir bulan, lalu dihitung jumlah PPN Masukan yang di miliki oleh PT. 

Sinar Surya Komindo 

d) Membuat faktur pajak dengan aplikasi E-Faktur, lalu membuat laporan 

kepada Ibu. Jika disetujui oleh Ibu, selanjutnya praktikan meminta 

sejumlah uang untuk membayarkan PPN yang dikenakan oleh PT. Sinar 

Surya Komindo untuk dibayarkan ke Bank. 

Perhitungan PPN Keluaran ialah sebagai berikut: 

Nilai Nomial dari Invoice Pembelian x 10% = PPN Keluaran 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama praktikan melakukan program praktek kerja lapangan di PT. Sinar 

Surya Komindo, saya sebagai praktikan tidak lepas dari masalah yang timbul 

sehingga dapat mempengaruhi terganggunya kelanjaran tugas dan kinerja praktek 

kerja lapangan yang sedang dijalankan oleh saya.  Berikut ini merupakan masalah 

yang dialami oleh saya sebagi praktikan selama melakukan proses kegiatan 

praktek kerja lapangan di PT. Sinar Surya Komindo:  

1. Terbatasnya akses kerja karena adanya beberapa aturan pembatas dan 

banyaknya sistem yang telah terkomputerisasi, 

2. Kurangnya ketelitian praktekan dalam mengerjakan rekap pajak, 

3. Kurangnya memahami form faktur pajak yang dikerjakan 

 

D. Cara mengatasi kendala 

1. Dalam mengatasi terbatasnya akses kerja, saya selalu meminta izin 

kepada pembimbing sekaligus karyawan di bagian Accounting Tax untuk 

menerangkan secara jelas cara untuk mengejarkan suatu pekerjaan 

sebelum saya melakukan pekerjaan yang di berikan oleh pembimbing 

Accounting Tax. Karena sebagian pekerjaan menggunakan sistem 

komputerisasi, biasanya pembimbing ragu untuk memberikan pekerjaan 

sehingga saya harus melihat secara detail proses pekerjaan yang 

menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian saya selalu meminta izin 

untuk menggunakan username dan password dari Ibu Reni Revina, 
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2. Dalam mengatasi kurangnya ketelitian dalam pembuatan rekap pajak, 

Praktikan selalu menghitung ulang hasil dari setiap perhitungan yang 

dilakukan oleh praktikan dalam pembuatan rekap pajak sehingga tidak 

menghambat aktifitas kinerja Ibu Reni yang mengawasi saya dalam 

melakukan praktek kerja lapangan, 

3. Dalam mengatasi kurangnya memahami form faktur pajak yang sedang 

dikerjakan, praktikan harus sering bertanya kepada Ibu Reni bagaimana 

cara penginputan faktur pajak dan juga memperhatikan dengan baik saat 

dijelaskan cara penginputannya sehingga meminimalisir kesalahan yang 

akan saya buat dalam mengisi form pajak milik perusahaan. 
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BAB IV  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan program kegiatan praktek kerja lapangan di PT. Sinar 

Surya Komindo, praktikan mengambil kesimpulan dari beberapa tugas di berikan 

dan di kerjakan oleh praktikan. Adapun beberapa kesimpulan yang saya ambil 

adalah: 

1. Praktikan mendapatkan pembelajaran mengenai tentang pembayaran faktur 

pajak yang diterapkan oleh PT. Sinar Surya Komindo. 

2. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai pengitungan dan pelaporan 

pajak. 

3. Praktikan dapat mengetahui kegiatan aktivitas di bagian di Accounting Tax 

4. Praktikan dapat memahami sistem komputerisasi yang di gunakan oleh pihak 

PT Sinar Surya Komindo terkhusus di bagian Accounting Tax 

5. Praktikan mendapakan banyak manfaat dari kegiatan praktek kerja lapangan 

yang dilakasanakan di PT Sinar Surya Komindo 

6. Praktikan secara langsung merasakan ilmu dan wawasan yang diperoleh 

selama berada di PT Sinar Surya Komindo mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan akuntansi perpajakan 

7. Praktikan secara langsung dapat merasakan dunia kerja selama mengikuti 

program praktek kerja lapangan 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan 

program praktek kerja lapangan sebagai berikut ini: 

1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan: 

a) Praktikan harus cepat beradaptasi dengan lingkungan di dalam PT Sinar 

Surya Komindo 

b) Praktikan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan karyawan yang 

berkerja di PT Sinar Surya Komindo 

c) Praktikan harus dapat mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan ilmu 

yang dipelajari dalam fakultas Ekonomi 

d) Praktikan harus bersikap professional dalam melaksanakan pekerjaan yang 

di berikan 

e) Praktikan harus lebih teleiti dalam menyelesaikan tugas yang di berikan 

oleh Ibu Reni di bagian Accounting Tax 

f) Praktikan harus memiliki keterampilan yang lebih sehingga dapat 

memudahkan praktikan dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh 

Ibu Reni 

g) Praktikan harus dapat menambah wawasan atau ilmu sesuai dengan bidang 

kerja yang sedang dijalankan di dalam program praktek kerja lapangan 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a) Universitas Negeri Jakarta agar lebih bisa memberikan infromasi yang 

benar dalam penyampaian berita Praktek Kerja Lapangan kepada 

mahasiswa 
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b) Universitas Negeri Jakarta agar membantu mahasiswa dalam memilih 

tempat Praktek Kerja Lapangan yang tepat sesuai dengan kealihan yang di 

miliki oleh mahasiswa 

c) Universitas Negeri Jakarta agar memberi penyuluhan kepada masiswa 

mengenai Praktek Kerja Lapangan sebelum mahasiswa di lepas ke dalam 

dunia kerja 

d) Universitas Negeri Jakarta harus menjalin hugungan yang baik dengan 

intansi atau perusahaan yang sudah menyediakan tempat bagi mahasiswa 

untuk melaksanakan program praktek kerja lapangan 

e) Universita Negeri Jakarta harus dapat mengikuti perkembangan dunia 

kerja yang sedang terjadi di Indonesia sehingga dapat membuat mahasiswa 

siap menghadapi dunia kerja 

3. Bagi  PT Sinar Surya Komindo 

a) PT Sinar Surya Komindo Manado agar menjalani kerja sama yang baik 

dengan instansi pendidikan, sehingga dapat membantu berlangsungnya 

praktik kerja lapangan 

b) PT Sinar Surya Komindo untuk terus dapat memberikan tempat bagi 

Mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan  

c) PT Sinar Surya Komindo terkhusus pada bagian Accounting Tax untuk 

dapat bersabar mendidik dan mengajarkan mahasiswa yang menjalankan 

program praktek kerja lapangan di PT Sinar Surya Komindo sehingga 

dapat membantu mahasiswa melaksanakan program tersebut dengan baik 
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d) PT Sinar Surya Komindo terkhusus pada bagian Accounting Tax untuk 

menganti komputer atau Internet yang di pakai untuk dapat meningkatkan 

efisiensi kerja pada Accounting Tax, dikarenakan sistem komputer atau 

Internet yang merespon terlalu lama pada saat mebuat rekap Pajak atau 

pada saat membuat SPT milik PT Sinar Surya Komindo. Hal ini, saya 

rasakan pada saat membantu untuk semua karyawan di PT Sinar Surya 

Komindo 

e) PT Sinar Surya Komindo dapat memanfaat sebaik mungkin program 

praktek kerja lapangan yang dilaksanakan atau diterapkan oleh instansi 

pendidikan sehingga dapat membantu meringankan beban kerja di 

perusahaan PT Sinar Surya Komindo 
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