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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

berkembang pesat belakangan ini menuntut individu untuk kompetitif. Terutama 

dalam hal mendapatkan pekerjaan. Setiap individu dituntut untuk dapat 

mengembangkan kemampuan dan kualitas dirinya untuk dapat bersaing terutama 

dalam dunia kerja. 

       Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. 

Banyaknya lulusan fresh graduate cukup sulit mendapatkan pekerjaan, padahal IPK 

yang didapat selama mengikuti bangku perkuliahan terbilang sangat tinggi. Salah satu 

penyebab sulitnya mendapat pekerjaan adalah kurangnya softskill dan pengalaman. 

Softskill dan pengalaman tidak bisa didapatkan hanya dengan mengikuti perkuliahan 

saja didalam kelas melainkan dengan mengikuti kegiatan diluar kelas seperti halnya 

aktif berorganisasi didalam ataupun di luar kampus. 

       Tidak dapat dipungkiri tidak semua mahasiswa mau aktif berorganisasi sewaktu 

kuliah, oleh sebab itu Universitas harus memiliki cara untuk  memberikan 

mahasiswanya pengalaman langsung dalam berorganisasi misalnya belajar melatih 

mahasiswa tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama dan bagaimana cara 



2 
 

menghadapi orang lain, salah satu caranya dengan mewajibkan mahasiswa 

melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan. 

 Universitas sebagai salah satu gerbang terakhir sebelum individu terjun ke dunia 

pekerjaan dituntut untuk menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik yang professional dan berkompeten sesuai 

dengan bidang keilmuannya masing-masing guna menghadapi dunia kerja. 

 Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu Universitas Negeri di Jakarta 

sangat mempersiapkan dan mendukung peserta didiknya dalam menghadapi dunia 

kerja salah satunya yang ada pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi yaitu dengan 

mengadakan program mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL adalah 

kegiatan nyata di lapangan untuk melatih softskill dan memberikan pengalaman 

langsung kepada mahasiswa yang dilakukan di instansi pemerintah atau swasta untuk 

memperoleh gambaran langsung tentang dunia pekerjaan yang akan digelutinya 

sehingga meningkatkan profesionalisme para mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu 

yang di tekuninya. 

       Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universias Negeri Jakarta, 

praktikan juga diwajibkan melaksanakan program PKL. PKL sebagai sarana untuk 

melatih hardskill dan sofskill praktikan dengan mengaplikasikan ilmu dan teori yang 

telah praktikan dapatkan dibangku perkuliahan baik itu ilmu hardskill seperti 

akuntansi dan perpajakan ataupun ilmu yang melatih softskill praktikan seperti 

komunikasi bisnis dan etika profesi karena jika hanya sekedar teori, ilmu tersebut 

akan sulit untuk dipahami dan diingat sehingga diperlukan praktik langsung 
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dilapangan melalui program PKL. Hardskill dan sofskill yang terlatih melalui 

program PKL ini akan menjadikan mahasiswa menjadi lulusan yang unggul dan 

dapat diakui didunia kerja. 

       Praktikan mendapat kesempatan untuk melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo. Pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan  

di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dikarenakan menurut praktikan instansi tersebut 

sesuai dengan jurusan akuntansi khususnya perpajakan. Pada instansi tersebut 

praktikan ditempatkan pada Seksi Pelayanan dan Seksi Ekstensifikasi. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud dari PKL, diantaranya: 

a) Mempelajari secara langsung sistem yang berkaitan dengan akuntansi 

atau dalam hal ini yaitu perpajakan di Indonesia.  

b) Mengimplementasikan ilmu pengatahuan dan teori-teori yang di dapat 

selama mengikuti bangku perkuliahan khususnya dalam bidang 

akuntansi. 

c) Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

d) Sebagai sarana pengenalan lingkungan kerja untuk mahasiswa. 

2. Tujuan dari PKL, diantaranya: 
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a. Memberikan pengalaman secara langsung kepada praktikan dalam 

mengimplementasikan keterampilan dan keahlian praktikan khususnya 

dalam bidanng akuntansi. 

b. Memberikan gambaran langsung terkait dengan lingkungan kerja yang 

sebenarnya. 

c. Melatih berbagai macam hal diluar dari yang didapat dibangku 

perkuliahan agar lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja, serta 

etos kerja yang memacu kedisiplinan, keterampilan tanggung jawab dan 

pengambilan keputusan dibawah tekanan. 

d. Menambah relasi praktikan dalam mempersiapkan diri memasuki dunia 

kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

 Setelah melaksanakan PKL ada beberapa kegunaan yang diperoleh praktikan 

yang akan praktikan paparkan menjadi tiga bagian, yaitu kegunaan PKL bagi 

praktikan sendiri, bagi Prodi Akuntansi FE UNJ dan bagi Perusahaan tempat 

dilaksanaknnya PKL yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan diantaranya: 

a) Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia kerja 

sehinga membuat praktikan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. 

b) Mengimplementasikan ilmu dan teori-teori yang di dapat selama 

perkuliahan terutama ilmu tentang perpajakan, tata cara perpajakan, 
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ketentuan-ketentuan perpajakan sampai pelaporan pajak dan teori-teori 

organisasi. 

c) Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan serta bekerja secara 

cepat dan tepat dibawah tekanan. 

d) Melatih praktikan dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan kerja, kultur, kepribadian pegawai serta budaya perusahaan. 

e) Menjalin hubungan baik antara praktikan dengan Kantor Pelayanan Pajak 

Jakarta Pasar Rebo. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a) Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dengan perusahaan atau instansi-instansi tempat pelaksanaan PKL. 

b) Sebagai media promosi dengan menunjukkan kualitas calon lulusan FE 

UNJ yang tercermin dari kinerja praktikan. 

c) Meningkatkan profesionalitas dan wawasan serta menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya. 

d) Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta kedepannya untuk dapat bekerja ditempat dilaksakannya PKL. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo: 

a) Membangun kerjasama secara baik antara KPP Pratama Jakarta Pasar 

Rebo dengan Universitas Negeri Jakarta. 

b) Sebagai bentuk Corporate Social Responsibilities (CSR) karena 

memberikan kesempatan terhadap mahasiswa khususnya praktikan yang 



6 
 

ingin mengetahui lebih dalam tentang instansi pemerintahan khususnya 

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. 

c) Membantu kinerja KPP Pratama Pasar Rebo dalam mengerjakan target 

kantor dan kegiatan sehari-hari. 

 

D. Tempat PKL 

 Praktik Kerja Lapangan yang praktikan laksanakan dilakukan di instansi 

pemerintah yang bergerak dibidang perpajakan pada: 

Nama  : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo  

Alamat : Jl. Raya Bogor No. 46, kelurahan Ciracas, Kecamatan CIracas,   

Jakarta Timur, 13830 

Telepon  : 021-87799512 

Fax  : 021-84486 

Bagian : Pelayanan dan Ekstensifikasi 

 Praktikan memilih instansi tersebut karena selain dekat dengan letak rumah 

praktikan, instansi tersebut juga dirasa cukup relevan dengan program studi akuntansi 

yang praktikan ambil dan ingin mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan yang 

berkatian dengan bidang perpajakan. 
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E. Jadwal Waktu PKL 

 Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar 

Rebo selama dua bulan, yaitu dari tanggal 10 juli 2017 sampai dengan 8 September 

2017 yang akan praktikan jabarkan kedalam tiga tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan  

       Beberapa bulan sebelum pelaksanaan PKL praktikan mencari informasi 

terlebih dahulu mengenai perusahaan atau instansi yang menerima PKL. 

Praktikan bertanya via telepon serta melakukan survey langsung dengan 

mendatangi perusahaan-perusahaan swasta yang ada disekitar tempat tinggal 

praktikan hingga akhirnya mendapat rekomendasi untuk mengajukan surat 

permohonan PKL ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar 

Rebo. Kemudian praktikan membuat surat permohonan ke Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Negeri Jakarta. 

Praktikan kemudian mengajukan surat permohonan PKL tersebut ke KPP 

Pratama Jakarta Pasar Rebo dan mendapat persetujuan dari Subbagian umum 

KPP pratama Pasar Rebo untuk melaksanakan PKL diinstansi tersebut selama 

2 bulan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan memulai PKLpada tanggal 10 juli 2017 di KPP Pratama Jakarta 

Pasar Rebo di tempatkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pelayanan. PKL 

dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dengan  

jeda istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan  

       Dalam penyusunan laporan PKL, praktikan mengumpulkan data dan 

informasi pelengkap sebagai bukti telah melaksanakan pekerjaan selama PKL 

di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Laporan PKL ini disusun oleh praktikan 

dibantu dengan bimbingan dari dosen pembimbing serta karyawan KPP 

Pratama Pasar Rebo khususnya Seksi Pelayanan dan Seksi Ekstensifikasi. 


