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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 45 hari di Subbagian 

Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Dalam pelaksanaan 

PKL, praktikan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

akuntansi di instansi pemerintahan. Pekerjaan yang dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Praktikan mengetahui secara langsung gambaran kegiatan instansi yang 

berhubungan dengan bidang akuntansi di Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Dalam melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL), praktikan memiliki gambaran bahwa dalam 

penerapan akuntansi di pemerintah berbasis aplikasi dimana setiap pekerjaan 

digunakan dengan aplikasi yang berbeda-beda.  

2. Praktikan memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja sehingga secara 

langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di 

bidangnya. Dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

memecahkan permasalahan dalam meng-input Nomor Tanda Penerimaan 

Negara (NTPN) yang tidak dapat diinput dalam aplikasi eSPT sehingga 

dengan solusi mengcopy-paste nomor NTPN dari notepad ke aplikasi eSPT. 

3. Meningkatkan kualitas mahasiswa terkait dengan kompetensi akuntansi 

melalui pengalaman kerja di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 

Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Dalam melakukan Praktik Kerja 
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Lapangan (PKL), saat meng-input kuitansi terdapat perbedaan penggunaan 

nama akun dari dokumen terhadap nama akun pada kuitansi sehingga 

praktikan dapat memahami setiap perbedaan penggunaan nama akun tersebut. 

Dan dalam meng-input dokumen pengembalian belanja, dimana para pegawai 

internal maupun eksternal Pusintek berhak mengembalikan honor yang 

diberikan kepada kas negara dikarenkan tidak berkontribusi dalam kelompok 

kerja.  

4. Terpenuhinya salah satu syarat mata kuliah PKL Program Studi S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Sehingga dapat 

menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

B. Saran 

       Adapun beberapa saran praktikan selama melaksanakan PKL di Subbagian 

Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai berikut : 

1. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, harus meng-upgrade setiap 

aplikasi yang digunakan sehingga dapat memudahkan para pegawai kantor 

tersebut dalam melakukan pekerjaannya.  

2. Tetap menjalani kerjasama yang baik anatara Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi dengan universitas-universitas untuk memudahkan praktikan 

selanjutnya jika ingin melakukan PKL di instansi tersebut. 

 

 


