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BAB VI  

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan  

      Dalam melaksanakan PKL praktikan dituntut untuk selalu datang tepat waktu, 

tanggung jawab, mudah beradaptasi, selalu berkomunikasi dalam menyelesaikan 

tugas.  

      Selama pelaksanaan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

(UPPRD) Jatinegara Jakarta Timur, praktikan dapat mengambil kesimpulan, antara 

lain:  

1. Praktikan mendapat banyak pengalaman dalam proses pengurusan Pajak 

Reklame, pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PBB, 

dan BPHTB diUPPRD Jatinegara. 

2. Praktikan mengetahui cara menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pajak 

Bumi dan Bangunan (SIMPBB) serta pengunaan Sistem Informasi Manajemen 

Pajak Reklame (SIMR). 

3. Praktikan baru mengetahui dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), PBB, Pajak Reklame serta sanksi-sanksinya. 

4. Dalam melakukan pengarsipan harus sesuai dengan urutan yang telah ditentukan 

agar dikemudian hari apabila dokumen tersebut diperlukan akan mudah 

ditemukannya. 
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5. Proses pengurusan Pajak Reklame sampai terbitnya SKPD cukup rumit sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

 

B. Saran 

Dengan kegiatan PKL ini, diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan, selain itu mahasiswa juga dituntut untuk selalu 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi, disiplin, dan mengikuti perkembangan 

jaman agar dapat bersaing secara sehat. Selama melaksanakan kegiatan PKL di 

UPRPD Jatinegara Jakarta Timur terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pihak-pihak terkait untuk dijadikan masukan dan saran agar proses kegiatan PKL 

seperti ini dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya, yaitu:  

1. Bagi mahasiswa:  

Mahasiswa harus memiliki etos kerja yang baik, disiplin, dapat bekerja sama dan 

berkomunikasi dengan baik agar dapat selalu memberikan yang terbaik bagi 

perusahaanya. Mahasiswa harus terus belajar dan mengasah diri agar memiliki 

keterampilan dan kemampuan agar dapat bersaing di dunia kerja. 

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi:  

Sebelum PKL dilaksanakan mahasiswa diberikan pengarahan dan sosialisasi agar 

bisa mempersiapkan diri dengan baik. Melakukan kerjasama dengan instansi dalam 

mendukung mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan PKL. Selalu mengupdate teori 

dan ilmu yang diberikan, agar tidak ada perbedaan ilmu pengetahuan atau yang 

didapat di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. 
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3. Bagi UPPRD Jatinegara  

Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaiakan tidak sebanding dengan 

jumlah sumber daya manusia yang dimiliki agar sumber daya manusianya ditambah 

untuk selalu memeberikan pelayanan yang prima dan professional kepada 

masyarakat. 

4. Bagi Pemda DKI  

Sebaikanya menyederhanakan dan memudahkan masyarakat dalam mengurus 

dokumen yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah agar masyarakat 

semakin mudah dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. 


