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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

menyusun Laporan PKL ini tepat pada waktunya. Laporan PKL ini adalah 

hasil dari PKL yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Republik 

Indonesia (BNN-RI) selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal 10 Juli 

2017 sampai dengan 8 September 2017. 

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

meraih gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta sebagai pertanggungjawaban 

kegiatan PKL yang penulis jalani selama 2 (dua) bulan belakangan ini. 

Laporan PKL ini berguna bagi penulis untuk mendeskripsikan proses 

kerja selama melaksanakan PKL dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang didapat penulis selama perkuliahan. Laporan PKL ini juga berguna 

bagi Dosen Pembimbing PKL untuk mengetahui kegiatan mahasiswanya 

selama pelaksanaan PKL, serta sebagai salah satu pertimbangan 

pembimbing dalam memberikan nilai. 

Selama proses pelaksanaan PKL dan penyusunan Laporan PKL, 

penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. 

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orangtua dan keluarga, atas segala doa yang dipanjatkan dan 

segala dukungan yang diberikan; 
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2. Ibu Ulupui, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ; 

3. Ibu Marsellisa Nindito, selaku dosen pembimbing atas arahaan dan 

dukungan selama proses penulisan laporan PKL; 

4. Bapak Widarto, selaku Kepala sub bagian Tata Usaha dan 

perbendaharaan biro keuangan BNN atas bimbingannya selama 

praktikan melaksanakan PKL; 

5. Seluruh staff Biro Keuangan Badan Narkotika Nasional, atas seluruh 

ilmu, bimbingan, dan arahannya yang telah diberikan selama PKL; 

6. Seluruh sahabat yang selalu mendorong dan memberikan semangat 

tiada henti selama proses PKL hingga penyusunan laporan PKL. 

Praktikan sadar bahwa dalam proses penulisannya, laporan ini 

mengandung kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. 

Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik yang membangun dari 

pembaca demi perbaikan dimasa mendatang.  Semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat dan berdampak positif terhadap masyarakat 

umumnya.  

 

Jakarta,   September 2017 

 

Praktikan 


