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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Kegiatan PKL merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

Universitas Negeri Jakarta agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang 

baru dalam dunia kerja agar dapat menjalani kondisi yang sebenarnya setelah 

lulus perkuliahan. Selain itu, praktikan akan mendapatkan pengetahuan baru 

terkait proses perpajakan yang ada di pemerintahan. Beberapa hal yang dapat 

disimpulkan oleh praktikan selama melakukan kegiatan PKL di UPPRD 

Cilandak, yaitu: 

1. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan daerah yang 

selama ini tidak terlalu dibahas di bangku kuliah; 

2. Praktikan mengetahui tata cara dan syarat untuk melakukan pengurangan 

pajak terutang PBB-P2; 

3. Praktikan mengetahui Pajak Reklame dikenakan tarif 25% dengan dasar 

pengenaan pajak yang berbeda disesuaikan dengan ukuran, lokasi, dan 

waktu pemasangan serta tarif permeter dan jumlah hari pemasangan 

reklame tersebut; 

4. Praktikan mengetahui Pajak air tanah dikenakan tarif 20% dari dasar 

pengenaan pajak dan perhitungan meter penggunaan air tanah dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian dan Energi; 



36 
 

5. Praktikan mengetahui operasional di bidang perpajakan yang dilakukan 

oleh setiap bagian pelaksana dan subbagian di UPPRD Cilandak. 

 

B. Saran 

       Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan menyadari bahwa masih 

ada kekurangan saat menjalankan di UPPRD Cilandak. Adapun saran-saran 

yang dapat diberikan oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki 

serta meminimalisir kekurangan yang ada agar proses kegiatan PKL dapat 

dilakukan lebih baik kedepannya, yaitu: 

1. Bagi Praktikan: 

a. Mengutamakan kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan agar 

menjadi mahasiswa yang memiliki etika yang baik dalam bekerja dan 

melatih profesionalitas; 

b. Mahasiswa harus bisa melatih komunikasi dan bisa bersosialisasi 

dengan seluruh pegawai agar pekerjaan yang dikerjaan mendapatkan 

hasil yang baik dan bisa meminimalisir kesalahan pekerjaan; 

c. Lebih mengasah diri terhadap kemampuan serta keterampilan yang 

dimiliki agar dapat bersaing di dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memberikan pemahaman dan panduan kepada mahasiswa sebelum 

melaksanakan kegiatan PKL; 

b. Menjalin kerja sama dengan instansi tempat mahasiswa melakukan 

kegiatan PKL; 
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c. Memperbaharui teori dan ilmu yang diajarkan agar sesuai dengan 

praktik di lapangan yang sebenarnya. 

3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak: 

a. Memperbanyak komputer yang dapat digunakan untuk melakukan 

input data dan memperbaiki software agar tidak mudah down; 

b. Mengelompokkan data pajak sesuai dengan jenis pajak dan 

kelurahannya agar memudahkan dalam penginputan; 

c. Memperbanyak pegawai agar tugas-tugas yang ada dapat dijalankan 

lebih maksimal. 
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