
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang PKL 

       Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Di era 

yang sudah maju ini bahkan masih banyak sekali sarjana yang tidak memiliki 

pekerjaan, dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, saat ini 

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah ketat dan kompetitif, maka 

dari itu setiap orang harus mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. 

Apalagi dengan adanya Pasar Bebas ASEAN (MEA) dikawasan Asia 

Tenggara, membuat tenaga kerja diIndonesia akan bersaing ketat dengan 

tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing bisa dengan mudahnya melakukan kerja 

sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan bahkan sumber 

daya manusia yang ada di negara Asia Tenggara lainnya bisa bekerja di 

perusahaan Indonesia. (www.kompasnia.com). 

       Agar tenaga kerja Indonesia tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing 

diperlukan upaya seperti: 

1. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

di Indonesia perlu meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan 

maupun dalam keterampilan atau keahliannya.  

http://www.kompasnia.com/
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2. Untuk menyaingi tenaga kerja asing kita juga tidak boleh gagap akan 

teknologi sehingga perlu diberikannya pelatihan.  

3. Masyarakat Indonesia harus pintar dalam mencari peluang pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.  

       Perusahaan membutuhkan pekerja yang professional dan berkompeten 

dalam bidang pengetahuan maupun keterampilnnya (skill) dan tentunya 

memiliki sifat yang disiplin dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan hal 

tersebut, perguruan tinggi yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk 

menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dan yang berkualitas.  

       Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia berupaya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas 

nantinya. Universitas Negeri Jakarta ingin memberikan bekal sejak dini 

kepada seluruh mahasiswanya untuk siap bersaing dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya setelah lulus dari bangku perkuliahaan nanti. 

       Seperti yang kita ketahui dalam kegiatan sehari-hari selama menempuh 

pendidikan formal, yang didapat oleh mahasiswa hampir sebagian besar hanya 

diberikan bekal ilmu teori saja yang didapat dari berbagai sumber yang 

didapat dari dosen. Tetapi mahasiswa juga harus memiliki sikap integritas, 

bisa bekerja sama dalam tim, mudah untuk beradaptasi, profesional dalam 

bekerja, memiliki keterampilan dalam bekerja dan yang paling utama adalah 

mempunyai sikap (attitude) yang baik. Untuk mendapatkan hal tersebut, tidak 

semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal saja, mahasiswa 
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membutuhkan wadah yang dapat menampung akan hal tersebut. Oleh karena 

itu, mahasiswa perlu melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL 

sangatlah efektif untuk melatih mahasiswa untuk memahami dunia kerja yang 

akan mereka jalani setelah selesai dari bangku perkuliahan nanti. PKL 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, khususnya mahasiswa 

didunia pendidikan dengan cara terjun langsung untuk mempraktikan semua 

teori yang telah dipelajari dibangku pendidikan. Oleh karena itu hendaknya 

bagi mahasiswa maupun perusahaan hendaknya saling bekerja sama untuk 

saling membantu sehingga bisa menguntungkan diantara kedua belah pihak. 

       PKL merupakan salah satu program mata kuliah yang ada dalam 

Universitas Negeri Jakarta dan khususnya diwajibkan untuk seluruh 

mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi yang bertujuan 

untuk: 

a. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa  

 secara nyata mengenai dunia kerja; 

b. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku  

 perkuliahan; 

c. Mahasiswa mampu mengenali potensi tentang dirinya; dan 

d. Mahasiswa dapat menemukan pengetahuan baru yang belum pernah  

 didapat selama dibangku perkuliahan. 

       Selain itu, PKL juga bertujuan agar mahasiswanya setelah lulus nanti bisa 

menjadi lulusan terbaik, bisa mewujudkan manusia yang mandiri, bisa bekerja 

dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi karena bangsa Indonesia 
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dihadapkan pada tantangan yang semakin berat karena kurangnya kualitas dari 

tenaga kerja, dan harapan terbesarnya adalah mahasiswa mampu membuka 

lapangan pekerjaan sendiri nantinya. Tujuan dari PKL lainnya adalah agar bisa 

mengimplementasikan ilmu yang didapat selama dibangkuu perkuliahan ke 

dunia kerja nyata yang sesungguhnya. 

       Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi 

dan ditempatkan di seksi Ekstensifikasi, praktikan melaksanakan PKL selama 

43 hari kerja yang dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 

September 2017. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Adapun maksud dilaksanakanya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mempelajari ilmu terkait dengan perpajakan. 

2. Mempelajari tentang sikap disiplin, tanggung jawab dan profesional dalam 

bekerja. 

3. Menyiapkan lulusan yang kompeten dan berpotensial. 

       Adapun tujuan dilaksanakannya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama berada dibangku 

perkuliahan. 

2. Memperoleh pengalaman secara langsung kepada praktikan tentang dunia 

kerja yang sebenarnya. 

3. Memperoleh wawasan baru yang belum pernah didapat sebelumnya 

selama dibangku perkuliahan.  
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4. Melatih praktikan agar lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia 

kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Kegiatan PKL ini diharapkan akan memberikan kegunaan, tentunya 

memiliki kegunaan bagi praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. 

1. Bagi Praktikan  

   Adapun kegunaan PKL bagi praktikan yaitu: 

a. Menjadikan praktikan lebih bertanggung jawab dalam bekerja. 

b. Menjadikan praktikan lebih disiplin, tanggap dan tepat waktu. 

c. Menjalin hubungan yang baik antara praktikan dengan KPP Pratama 

Ciawi. 

d. Membuka wawasan praktikan tentang dunia kerja, sehingga praktikan 

lebih siap untuk memasuki dunia kerja nanti. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

  Adapun kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

yaitu: 

a. Membuka peluang untuk kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta 

dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi, khususnya dalam 

hal pertukaran informasi tentang perpajakan. 

b. Menjalin hubungan yang baik dengan KPP Pratama Ciawi. 
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c. Memberikan kontribusi dan tenaga kerja untuk instansi dimana 

praktikan melaksanakan PKL. 

3. Bagi KPP Pratama Ciawi 

  Adapun kegunaan PKL bagi KPP Pratama Ciawi yaitu: 

a. Menjalin hubungan yang baik antara KPP Pratama ciawi dengan 

Universitas Negeri Jakarta, dengan memberikan sosialisasi perpajakan. 

b. Menumbukan kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak 

yang terlibat. 

c. Membantu kinerja dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. 

d. Perusahaan dapat melihat kualitas yang dimiliki praktikan selama 

melaksanakan PKL. 

 

D. Tempat PKL 

       Berikut ini merupakan informasi data instansi tempat dimana praktikan 

melaksanakan PKL: 

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi 

Alamat   : Jalan Dadali No.14 Tanah Sareal, Bogor, 16161 

Telepon   : 0251-8336195; 0251-8380753 

Fax     : 0251-8336120 

Bagian  : Seksi Ekstensifikasi 
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       Alasan praktikan memilih KPP Pratama Ciawi karena praktikan merasa 

tertarik dengan perpajakan dan praktikan saat ini juga mengambil konsentrasi 

pajak, sehingga praktikan ingin mengetahui dan mendalami perpajakan secara 

lebih spesifik.  

 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi 

selama 43 hari kerja, yaitu dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 dan selesai 

sampai dengan 8 September 2017. Dalam melaksanakan PKL, praktikan 

membagi kedalam tiga tahap yaitu : 

1. Tahap Pertama 

       Beberapa bulan sebelum praktikan melaksanakan PKL, Praktikan 

mencari informasi mengenai perusahaan dan instansi mana saja yang 

menerima mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL. Praktikan 

mempunyai beberapa pilihan perusahaan dan instansi mana saja yang 

memperbolehkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL. Praktikan 

memutuskan untuk memilih KPP Pratama Ciawi sebagai tempat praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL. Praktikan membuat Surat permohonan ke 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Praktikan 

mengajukan Surat permohonan untuk melaksanakan PKL di KPP Pratama 

Ciawi yang ditunjukkan ke Kanwil DJP Jawa Barat III. Selanjutnya, 

praktikan menyerahkan Surat permohonan PKL tersebut kepada HRD di 
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Kanwil DJP Jawa Barat III. Sebulan kemudian praktikan mendapatkan 

email bahwa praktikan diizinkan untuk PKL di KPP Pratam Ciawi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Pada tanggal 10 Juli 2017, praktikan mulai PKL di KPP Pratama Ciawi 

pada seksi Ekstensifikasi. PKL dilaksanakan selama 43 hari kerja dimulai 

tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 September 2017. PKL dilaksanakan 

setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Kegiatan kerja dimulai pukul 

07.30-16.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

       Praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL sebagai bukti 

bahwa praktikan telah melaksanakan PKL, dalam membuat laporan PKL, 

praktikan harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun 

laporan. Praktikan dalam mengumpulkan data dan menyusun laporan, 

praktikan membuat pada saat praktikan sedang melaksanakan kegiatan 

PKL dan tidak lupa dalam penyusunan laporan ini praktikan dibantu 

dengan bimbingan dari dosen serta karyawan KPP Pratama Ciawi, 

khususnya pada seksi Ekstensifikasi. Seksi Ekstensifikasi dikepalai oleh 

Bapak Achmad Hutori selaku kepala seksi di Ekstensifikasi, selama 

praktikan melaksanakan kegiatan PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak 

Andyka Akmal Damarsha, selaku pelaksana dan Ibu Elfirawati selaku 

Account Representative di seksi Ekstensifikasi. 

  


