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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

   Dalam pelaksanaan PKL di Biro Keuangan & Umum Sekertariat Utama 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Praktikan dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

 1. Selama kegiatan, Praktikan dapat mengaplikasikan tentang keilmuan 

akuntansi yang praktikan dapatkan saat masa perkuliahan. Disamping itu, 

praktikan juga mendapatkan banyak ilmu baru yang sebelumnya tidak didapat 

praktikan dalam peoses perkuliahan, serta praktikan juga dapat mengetahui 

bagaimana kegiatan pelaksanaan anggaran yang terjadi. 

 2. Praktikan dapat mengamati dan mempelajari kehidupan yang terjadi 

didalam lingkungan kerja. PKL ini, menjadikan metode pembelajaran bagi 

praktikan mengenai cara menghadapi orang lain yang mungkin memiliki sifat 

dan karakteristik yang berbeda. Sehingga, praktikan dapat menyadari bahwa 

sesungguhnya ilmu yang praktikan miliki masih sangat terbatas, Sehingga 

praktikan harus lebih banyak lagi belajar dan mencari ilmu seluas-luasnya. 

Dengan adanya PKL, praktikan dapat mengevaluasi diri sendiri, sehingga bisa 

menggali softskill maupun hardskill seperti apa harus dipenuhi di dalam 

lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya yang menanti praktikan 
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B. Saran  

 Berdasarkan PKL yang telah dilaksankan oleh praktikan, prakikan dapat 

memberikan beberapa masukan yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak 

terkait. Beberapa masukan tersebut diantaranya:  

1. Bagi Praktikan Lain 

 

a.  Akan lebih baik apabila sebelum memulai kegiatan PKL, praktikan 

mempelajari dan mencari informasi maupun ilmu pengetahuan terkait 

bidang ilmu tersebut. Yang tidak kalah penting, praktikan juga sebaiknya 

mempelajari latar belakang institusi tempat praktikan akan melaksanakan 

PKL  

b. Attitude yang harus dijaga dan diperhatikan selama kegiatan 

PKL dan tidak lupa untuk menjaga nama baik Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

a.  Sangat diperlukan adanya pengarahan dalam rangka memulai PKL.  Hal 

ini bisa menjadi pembekalan yang didapatkan oleh mahasiswa yang hendak 

melaksanakan PKL. Sehingga mahasiswa mampu mengikuti pelaksanaan 

PKL dengan baik dan benar. 

b. Diharapkan khususnya bagian kejurusan akuntansi dapat lebih mengatur 

waktu dari mulai pelaksanaan kegiatan PKL hingga nantinya pada sidang 

PKL 
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3. Bagi Biro Keuangan dan Umum bagian Pelaksanaan Anggaran 

BNP2TKI 

 

a. Lebih membimbing serta memberikan pengarahkan kepada praktikan 

dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam 

pelaksanaan anggaran seperti aplikasi Gaji Pusat Pegawai dan aplikasi 

Pengendalian Anggaran. 

b. Harus selalu menjaga kepatuhan dan kedisiplinan pegawai yang 

bekerja di Biro Keuangan dan Umum terkhususnya bagian 

Pelaksanaan Anggaran BNP2TKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


