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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari pelaksanaan PKL dengan tujuan agar mahasiswa mampu 

memotivasi, memahami dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan 

dalam perkuliahan, untuk menjadi seorang profesional yang kompeten. Selain 

tujuan tersebut, dapat disimpulkan manfaat dari adanya kegiatan PKL yaitu 

mengenali, melatih dan mengembangkan daya pikir mahasiswa dengan tugas yang 

diberikan berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan. 

Setelah Praktikan melaksanakan PKL pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi, 

Pelaporan dan Perbendaharaan di BNP2TKI pada tanggal 24 Juli 2017 sampai 

dengan 19 September 2017, berikut kesimpulan yang dapat dirangkum oleh 

Praktikan: 

1. Praktikan mendapat pengetahuan serta pengalaman dari tugas-tugas yang 

diberikan oleh mentor kepada Praktikan mengenai salah satu siklus 

perbendaharaan yang dilakukan dalam lingkup Pemerintahan. Tugas-

tugas yang dimaksud antara lain: mengumpulkan dokumen sumber 

berupa SPM, SSBP, dan SSPB untuk bahan penyusunan Laporan 

Keuangan Sekretariat Utama dan mengumpulkan dokumen sumber untuk 

bahan Telaah Atas Laporan Keuangan. 
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2. Praktikan mendapat pengaruh positif dengan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan pada Biro Keuangan Bagian APP di Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yaitu 

meningkatkan rasa tanggung jawab dan ketelitian dari tugas-tugas yang 

telah diberikan. Tugas-tugas yang dimaksud antara lain: menginput data 

sesuai dengan dokumen sumber ke Aplikasi SAIBA, melakukan Telaah 

Atas Laporan Keuangan, merekap dokumen sumber SSBP terkait TGR 

dan pengecekan laporan transaksi dari rekening koran ke data transaksi 

unit kerja. 

 

B. Saran 

1. Universitas Negeri Jakarta 

a. Fakultas Ekonomi atau Prodi S1 Akuntansi melakukan pendataan 

tempat pelaksanaan PKL mahasiswanya untuk meminimalisir 

terjadinya kesamaan tempat PKL bagi beberapa praktikan. Prodi S1 

Akuntansi tidak menghendaki lokasi PKL yang sama bagi 

mahasiswa lebih dari dua orang sehingga pendataan ini perlu 

dilakukan.  

b. Universitas Negeri Jakarta menjalin hubungan baik dengan 

Institusi/Lembaga/Perusahaan dengan menyediakan plakat/piagam 

untuk perusahaan/instansi tempat mahasiswa melaksanakan PKL. 

Hubungan baik yang terjalin antara Universitas dan 

Institusi/Perusahaan/Lembaga diharapkan dapat memudahkan 

mahasiswa dalam mengajukan PKL dimasa yang akan datang.  
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c. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 

berkoordinasi dengan ikatan alumni untuk membantu penempatan 

PKL mahasiswa/mahasiswi pada masa mendatang.  

d. Program Studi membagikan Pembimbing Praktik Kerja Lapangan 

sejak praktikan mencari perusahaan tempat pelaksanaan PKL 

sehingga praktikan dapat mengetahui alur prapelaksanaan PKL 

dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan 

diadakan PKL. 

2. Mahasiswa 

a. Mahasiswa perlu memperhatikan tahapan-tahapan perencanaan 

sebelum melaksanakan PKL seperti menyiapkan berkas kelengkapan 

administrasi dan menelisik lebih lanjut tentang tempat pelaksanaan 

PKL agar PKL nantinya akan berjalan sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dipelajari praktikan saat perkuliahan.  

b. Mahasiswa harus lebih aktif dalam berkomunikasi mengenai 

pekerjaan maupun untuk bersosialisasi dengan rekan kerja.   

c. Mahasiswa harus mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL 

untuk meminimalisir kendala yang berasal dari keterbatasan 

praktikan dalam melaksanakan pekerjaan. 

d. Mahasiswa diharapkan menjaga nama baik Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, san Universitas Negeri Jakarta ketika 

melaksanakan PKL. 
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3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI) 

a. BNP2TKI diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui informasi 

yang ada pada website perusahaan demi kemudahan dalam pencarian 

informasi bagi pihak yang membutuhkan.  

b. BNP2TKI diharapkan dapat memberikan tugas yang lebih variatif 

kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL. 

c. BNP2TKI diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 

Praktikan agar pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan maksud dan 

tujuan diadakannya kegiatan tersebut. 

  


