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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan yang ada di 

Fakultas Ekonomi, khususnya di Program Studi Akuntansi Universitas Negeri 

Jakarta. Program PKL dilaksanakan bagi mahasiswa SI / D3 Jurusan Akuntansi. 

Tujuan dari program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

sebagai gambaran sebelum memasuki dunia kerja. 

Sebagai mahasiswa dari Program Studi SI Akuntansi, suatu kewajiban untuk 

praktikan dan teman-teman untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Melalui 

kegiatan PKL mahasiswa dapat secara langsung mengaplikasikan dan 

mengeksplorasi hardskill dan softskill yang dimilikinya. Mahasiswa tidak hanya 

mengaplikasikan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan, tetapi juga dapat 

memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah sistem yang berada di 

perusahaan tempat mahasiswa tersebut melaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL).  

Proses pencarian tempat PKL dilaksanakan dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh fakultas. Pencarian dilakukan secara mandiri oleh masing-masing 

mahasiswa, tidak ada penempatan khusus yang diberikan oleh fakultas ataupun 

universitas.  

Tempat PKL yang praktikan pilih yaitu Dinas Pelayanan Pajak (DPP) 

Provinsi DKI Jakarta, dan praktikan ditempatkan di Unit Pelayanan Pajak dan 
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Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara. Merupakan suatu kesempatan baik untuk 

praktikan telah diterima PKL di UPPRD Jatinegara karena praktikan tertarik 

dengan perpajakan dan ingin mengetahui lebih dalam melalui praktek kerja pada 

pelayanan pajak daerah di DKI Jakarta.  

Seperti yang telah diketahui, pendapatkan terbesar negara berasal dari 

pungutan pajak yang dibebankan oleh negara kepada warga negaranya. Sekitar 

70% penerimaan pajak sebagai penopang pendapatan nasional. Pajak memiliki 

peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak 

akan bisa berjalan dengan baik (Muhammad Iqbal, 2015). Suatu keharusan 

sebagai Warga Negara Indonesia untuk membayar pajak dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pembangunan di Indonesia akan terkena pajak. Objek pajak 

tidak hanya orang pribadi, perusahaan, bentuk usaha apapun baik manufaktur 

ataupun jasa yang kegiatannya dilakukan di Indonesia akan menjadi objek pajak. 

Hal Ini yang membuat praktikan tertarik untuk mempelajari secara mendalam 

praktik perpajakan.  

Khusus untuk pajak daerah yang ada di wilayah Jatinegara, Dinas pelayanan 

pajak melayani masyarakat dalam mengurus pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Parkiran. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL   

Maksud Praktik Kerja Lapangan menunjukan pada apa yang dilakukan oleh 

praktikan diantaranya: 
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a. Mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang diperoleh ketika perkuliahan di 

kampus dengan kenyataan di dunia kerja. 

b. Mempraktikan dan mempelajari secara langsung suatu bidang pekerjaan, 

khususnya di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara.  

c. Mempelajari suatu bidang pekerjaan, apakah ada hubungannya dengan ilmu 

akuntansi. 

 Tujuan dari kegiatan PKL menunjukan pada apa yang diperoleh praktikan di 

tempat praktik kerja, diantaranya: 

a. Untuk mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan dibangku kuliah. 

b. Untuk mendapatkan relasi dalam memepersiapkan diri sebelum masuk di 

dunia kerja. 

c. Untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia kerja dan 

mengaplikasikan teori pada dunia kerja. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara ilmu akuntansi dengan ilmu perpajakan. 

 

C. Kegunaan PKL  

Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

kegunaan PKL bagi diri praktikan sendiri, Prodi Akuntansi FE UNJ serta 

Perusahaan penerima praktikan. Berikut kegunaan PKL bagi: 

1. Bagi diri sendiri (praktikan): 

a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru di dunia kerja. 

b. Mengaplikasikan ilmu berupa teori ke praktik secara langsung di dunia 

kerja/ ditempat praktikan PKL. 
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c. Melatih keterampilan, kreativitas, dan inovasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan. 

d. Melatih kejujuran, kesabaran, dan ketelitian dalam menjalankan pekerjaan 

yang diberikan. 

e. Menumbuhkan rasa empati untuk menjadikan motivasi agar cepat lulus 

kuliah. 

f. Memungkinkan praktikan direkrut untuk bekerja di tempat praktikan PKL. 

 

2. Bagi Prodi Akuntansi FE UNJ:  

a. Menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk SDM yang berkualitas, dan 

berdaya saing yang baik. Hal ini bisa diukur dengan kualitas para 

mahasiswa melalui PKL ini.  

b. Menciptakan hubungan atau kerjasama yang baik diantara instansi, 

praktikan dengan tempat kerja praktikan. 

c. Menjadikan eksternal control bagi fakultas terkait kemampuan dan 

pemahaman mahasiswanya dalam merealisasikan atau mengaplikasikan 

ilmu yang didapat dengan praktik kerja yang sesungguhnya. 

d. Menjadi media promosi dengan menunjukkan kualitas calon lulusan 

Fakultas Ekonomi UNJ di tempat praktikan bekerja. 

3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD): 

a. Menjadi awal mula terjalinnya hubungan kerjasama yang menguntungkan 

untuk instansi tempat praktik kerja lapangan, yaitu UPPRD Jatinegara 

dengan FE UNJ khususnya di Jurusan Akuntansi. 
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b. Memberikan penilaian terhadap pihak eksternal atas pelaksanaan 

pekerjaan di instansi mengenai penyelesaian pekerjaan yang dilakukan 

oleh praktikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan oleh instansi tersebut. 

c. Membantu proses pekerjaan yang ada di instansi tempat Praktik Kerja 

Lapangan yang dilakukan oleh praktikan.  

d. Memperkenalkan instansi kepada publik baik dari segi pekerjaan maupun 

pelayanan yang bisa dipelajari dan dikaji lebih dalam oleh praktikan.  

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Instansi Pemerintah yang 

bergerak dalam bidang perpajakan. Praktikan ditempatkan pada: 

nama instansi/ perusahaan : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah   

       Jatinegara, Jakarta Timur  

alamat     : Jl. DI Panjaitan Kav.55, Kebon Nanas,  

       Jakarta Timur 

telepon    : (021) 85904454 

email      : upprd.jatinegara@gmail.com  

Praktikan melaksanakan PKL di kantor UPPRD Jatinegara karena praktikan 

ditempatkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk praktikdi 

UPPRD Jatinegara sebelumnya praktikan meminta untuk ditempatkan di UPPRD 

Menteng, karena kapasitasnya sudah penuh jadi praktikan dialokasikan ke Jakarta 

Timur dan praktikan setuju untuk ditempatkan di UPPRD Jatinegara. Selain itu, 

mailto:upprd.jatinegara@gmail.com
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praktikan menganggap bahwa UPPRD merupakan tempat yang tepat untuk 

melatih kemampuan praktikan di bidang perpajakan.  

 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai 6 

September 2017, bertempat di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Jatinegara Berikut ini merupakan rincian tahap pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat permohonan  

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang 

ditujukan ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat 

permohonan izin praktik kerja lapangan bisa dilihat pada (Lampiran 1 halaman 

51). Setelah surat permohonan yang dikeluarkan oleh BAAK selesai, praktikan 

mengirim surat permohonan dengan melampirkan cv praktikan dan mengirimkan 

berkas permohonan ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta di Jl. 

Abdul Muis, Tanah Abang. Setalah disetujui, DPP DKI Jakarta menghubungi 

praktikan, lalu praktikan dipanggil untuk wawancara dan penempatan kerja. 

Akhirnya, pada tanggal 20 juni 2017 sesuai persetujuan bersama maka praktikan 

ditempatkan di UPPRD Jatinegara, Surat diterima PKL bisa dilihat pada 

(Lampiran 2 halaman 52). 

 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi  Daerah 

Jatinegara yang dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 6 September 
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2017 (Lampiran 3 halaman 55). Jadwal jam kerja praktikan selama melaksanakan 

PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara dapat dilihat pada 

tabel 1.1. Serta log harian praktikan bisa dilihat pada (Lampiran 5 halaman 58-

61). 

 

3. Tahap Pelaporan 

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh praktikan adalah menyusun dan 

melaporkan hasil dari kinerja praktikan selama melaksanakan Praktikkerja 

lapangan. Penyusunan Laporan PKL dilakukan untuk menyelesaikan mata kuliah 

PKL dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Strata 1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan 

PKL di awal bulan Oktober 2017 dan selesai di bulan November 2017. 

Tabel I.1 

Jadwal Jam Kerja 

 Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Jadwal 

Kerja 

Normal 

Senin - Kamis 07.30 WIB – 16.00 WIB 12.00 WIB – 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 WIB – 16.30 WIB 12.00 WIB – 13.30 WIB 

Sumber: Staff Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara 

 


