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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan PKL di Biro Keuangan Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan telah diberi kesempatan untuk membantu di Biro Keuangan BNN 

selama PKL, sehingga praktikan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

praktikan dapatkan pada masa kuliah maupun mendapat banyak ilmu baru 

yang praktikan tidak dapatkan di bangku perkuliahan. 

2. Praktikan mengetahui bagaimana proses kerja di lingkungan Biro Keuangan 

BNN dari mulai surat perintah itu didapat dari surat masuk hingga surat 

perintah itu didisposisikan kepada pegawai sub bagian yang ada di Biro 

Keuangan. 

3. Praktikan juga mengetahui bagaimana proses anggaran di lingkup BNN itu 

dibuat hingga sampai akhirnya bagaimana proses pencairan dana atas 

anggaran itu dilakukan serta bagaimana pertanggung jawabannya atas 

penggunaan dana anggaran itu kepada KPPN. 

4. Praktikan dapat mempelajari bagaimana interaksi di lingkungan BNN. 

Praktikan belajar bagaimana belajar cara menghadapi orang dari berbagai 

kalangan usia maupun latar belakang dengan karakteristik yang berbeda. 
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Praktikan sadar bahwa ilmu yang praktikan miliki masih kurang, 

sehingga praktikan sadar untuk terus meningkatkan ilmu yang praktikan 

miliki. Dengan adanya PKL, praktikan dapat melakukan evaluasi diri baik 

untuk sofskill maupun hardskill yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk 

terjun kedalam lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan PKL yang telah dilakukan oleh Praktikan, Praktikan 

memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat brguna bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan. Adapun beberapa masukan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan Lain 

a. Sebelum melakukan PKL, sebaiknya memilik tempat PKL yang sesuai 

dengan minat dan kemampuan praktikan. Selain itu sebaiknya juga 

harus memperluas ilmu dan pengetahuan praktikan sesuai dengan 

bidang tempat PKL yang dituju. Calon praktikan juga sebaiknya 

mempelajari latar belakang institusi tempat PKL yang dituju. 

b. Menjaga attitude selama melakukan PKL dan menjaga nama baik 

almamater Universitas Negeri Jakarta. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebaiknya adakan pengarahan sebelum mahasiswa melakukan Pra-

PKL. Sehingga mahasiswa tersebut mengerti mengenai apa saja hal-hal 
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yang harus mereka lakukan dan agar lebih kompeten dibnading dengan 

mahasiswa dari universitas lainnya. 

b. Memberikan pembagian dosen pembimbing PKL sebelum mahasiswa 

melakukan PKL, agar mahasiswa bias lebih terarah dalam menjalankan 

tugas selama PKL. Selain itu, supaya mahasiswa bias berkonsultasi 

kepada dosen pembimbing PKL mengenai pelaksanaan kerja yang 

didapat oleh praktikan. 

c. Untuk tahun berikutnya, diharapkan prodi akuntansi dapat mengatur 

waktu pelaksanaan siding PKL yang berdekatan dengan waktu 

selesainya PKL. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga informasi-

informasi selama PKL dapat praktikan sebutkan secara baik dan benar. 

 

3. Bagi Biro Keuangan Badan Narkotika Nasional 

a. Pihak Biro Keuangan sebaiknya memberikan kesempatan kepada 

praktikan lainnya untuk belajar menggunakan sistem aplikasi lain 

terutama dalam subbagian akuntansi, seperti SAIBA, SIMAK-BMN, 

dan Aplikasi Persediaan. 

b. Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di Biro 

Keuangan BNN RI. 

c. Menyediakan komputer lebih untuk praktikan gunakan sehingga 

praktikan tidak mengganggu pegawai lain yang bekerja dan juga 

praktikan tidak hanya memanfaatkan komuputer pegawai yang cuti atau 

tidak hadir. 


