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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       PKL merupakan salah satu program yang dibuat oleh perguruan tinggi 

dan wajib untuk diikuti oleh mahasiswa, guna memberikan gambaran tentang 

dunia kerja yang sesungguhnya dan mahasiswa dilatih untuk mempersiapkan 

diri sebaik mungkin untuk memasuki dunia kerja setelah lulus dari bangku 

perkuliahan nanti. PKL juga merupakan langkah awal untuk menyiapkan 

tenaga kerja yang berpotensial. 

       Setelah praktikan melaksanakan kegiatan PKL, praktikan tentunya 

mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang belum pernah 

praktikan dapatkan selama dibangku perkuliahan. PKL sangat berguna untuk 

mengembangkan apa yang sudah diajarkan dibangku perkuliahan, karena 

dengan PKL praktikan bisa mengaplikasikan ilmu teori yang diajarkan oleh 

para dosen ke dalam praktik dunia kerja yang sebenarnya. Beberapa hal yang 

berguna bagi praktikan setelah praktikan melaksanakan kegiatan PKL, 

diantaranya adalah: 

1. Praktikan dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja, 

serta dapat memahami tentang karaktek orang yang bermacam-macam. 

2. Praktikan dapat memahami tentang PP 46 tahun 2013, Surat himbauan 

SP2DK, dan geo tagging. 
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3. Praktikan menjadi lebih disiplin dan tepat waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

4. Praktikan dapat menambah pengalaman yang belum pernah didapatkan 

sebelumnya. 

5. Praktikan dapat memahami lebih mendalam tentang perpajakan. 

6. Praktikan bisa mengetahui bagaimana realita dunia kerja yang 

sebenarnya. 

7. Praktikan menjadi lebih berani saat berbicara dengan orang banyak. 

 

B. Saran 

      Setelah praktikan melaksanakan PKL selama 2 bulan tentunya praktikan 

menyadari dengan adanya kekurangan. Adapun saran-saran yang diberikan 

praktikan yang diharapkan dapat membangun dan memperbaiki kinerja 

praktikan serta menjadi acuan untuk lebih baik lagi dan meminimalisir 

kekurangan dari pelaksanaan PKL kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa selanjutnya: 

a. Memiliki keterampilan yang baik dan cakap dalam segala bidang. 

b. Meningkatkan sikap disiplin dan mempunyai sikap yang cepat 

tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan. 

c. Lebih komunikatif apabila terjadi kesalahan dalam bekerja agar 

dapat diselesaikan dengan cepat. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
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a. Meningkatkan hubungan yang baik dengan beberapa instansi atau 

perusahaan untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PKL. 

b. Meningkatkan pelayanan akademik, khususnya untuk 

mempersiapkan kegiatan PKL. 

c. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum 

melaksanakan kegiatan PKL.  

3. Bagi KPP Pratama Ciawi: 

a. Diharapkan dapat lebih mengarahkan atau membimbing mahasiswa 

yang baru melaksanakan PKL. 

b. Hendaknya fasilitas yang belum tersedia untuk mendukung 

kelancaran kegiatan dalam bekerja segera dilengkapi, dan fasilitas 

yang sudah ada agar tetap dipelihara sebaik mungkin. 

c. Diharapkan dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya dengan Fakultas Ekonomi.


