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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

      Dengan melakukan PKL praktikan mendapatkan berbagai pengalaman baru 

tentang dunia kerja. Praktikan yang melakukan PKL pada KPP Pratama Jakarta Pasar 

Rebo dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahui berbagai instrumen perpajakan yang biasa 

dilakukan Wajib Pajak pribadi dan badan seperti e-Faktur, EFIN dan cara 

membuat NPWP. 

2. Praktikan dapat mengetahui pentingnya Geotagging sebagai alat bantu 

petugas pajak dalam melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak. 

3. Praktikan dapat mengetahui sistem pengarsipan dan perlakuan dokumen dan 

Wajib Pajak di KPP. 

4. Praktikan dapat mengetahui suasana didalam dunia kerja, beradaptasi dengan 

rekan kerjanyang berbeda latar belakang dan cara mengatasi kendala kerja 

setelah melaksanakan PKL.  

 Setelah melaksanakan PKL pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar 

Rebo praktikan menyadari bahwa dunia kerja yang sesungguhnya tidak semudah 

yang praktikan kira dan sangat berbeda jauh dengan dunia perkuliahan. Praktikan 
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dituntut untuk disiplin atas waktu dan pekerjaan yang diberikan dan tanggung jawab 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

 Selama melaksanakan PKL praktikan diberikan tanggung jawab untuk 

mengerjakan berbagai pekerjaan yang belum pernah praktikan kerjakan sebelumnya, 

praktikan mendapatkan pengalaman baru yang sangat berharga dalam dunia kerja dan 

lingkungan kerja yang akan berguna saat praktikan memasuki dunia pekerjaan. 

 

B.    Saran 

       Setelah praktikan melaksanakan PKL  ada beberapa kekurangan yang praktikan 

rasakan. Berikut beberapa saran yang dapat prakikan berikan: 

1. Bagi Prakikan selanjutnya: 

a) Lebih banyak belajar di segala bidang baik ilmu hardskill maupun 

softskill yang akan sangat membantu dalam melaksanakan PKL,  

b) Bagi yang praktikan ingin melaksanakan PKL di Lingkungan Dirjen 

Pajak disarankan lebih banyak belajar tentang perpajakan, tata cara 

dan ketentuan perpajakan Indonesia yang sering berubah guna 

memperlancar PKL. 

c) Harus lebih bisa mengutamakan kedisiplinan baik selama melaksakan 

PKL atau dalam perkuliahan. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a) Meningkatkan pelayanan akademik sebagai persiapan melakukan 

PKL. 

b) Mempermudah pembuatan surat pengantar PKL bagi mahasiswa. 

c) Menjalin relasi dengan pihak ketiga baik itu instansi pemerintahan 

maupun instansi swasta untuk mempermudah mahasiswanya 

mendapatkan tempat untuk PKL. 

 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo: 

a) Disarankan memiliki aturan yang tegas tentang kedisiplinan untuk 

keryawannya. 

b) Disarankan memiliki sistem terbaru berupa software  tambahan untuk 

mendukung penyelesaian tugas yang lebih cepat. 


