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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Dalam melaksanakan kegiatan PKL di KPP Pratama Jakarta Cempaka 

Putih praktikan ditempatkan pada Seksi Pelayanan. Berikut ini kesimpulan 

yang diperoleh dari pelaksanaan PKL yang praktikan jalankan adalah: 

1. Berbagai aktifitas dalam dunia kerja, peraturan-peraturan yang berlaku, 

serta suasana lingkungan kerja merupakan hal yang baru bagi praktikan. Hal 

ini dapat dijadikan suatu cermin dan sebagai proses pengembangan mental 

serta juga kematangan dalam berpikir untuk mempersiapkan praktikan 

dalam menghadapi persaingan dunia kerja di era globalisasi, terutama dalam 

menghadapi kondisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

2. Kegiatan PKL ini telah memberikan pengetahuan baru kepada praktikan 

terkait dengan ketentuan perpajakan di Indonesia baik teori maupun dalam 

praktiknya. 

3. Selama kegiatan PKL ini praktikan dituntut untuk aktif dalam mencari 

informasi terkait dengan peraturan perpajakan terbaru. Hal ini 

meningkatkan kesadaran kepada praktikan walaupun nantinya praktikan 

sudah bekerja praktikan harus selalu membaca dan belajar guna 

meningkatkan pengetahuan. 

4. Selama menjalankan kegiatan PKL, praktikan diberikan tugas antara lain 

yaitu merekapitulasi sisi kredit bank/pendapatan wajib pajak, melakukan 
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perhitungan kertas kerja untuk validasi, merekam SPT masa PPH 21 pada 

sistem pengiriman SPT (PPDDP), membuat register harian, merekam 

pengarsipan SKT, SPT Masa, Tahunan, mengerjakan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) dalam pembuatan NPWP, membuat Laporan Hasil 

Penelitian (LHV) dalam rangka pengukuhan PKP. 

5. Kegiatan PKL ini telah meningkatkan kesadaran kepada praktikan akan 

pentingnya sikap disiplin, ketelitian, tanggung jawab, profesional, dan 

kerjasama dalam dunia kerja. 

 

B. Saran 

       Selama melakukan PKL praktikan menghadapi berbagai kendala yan 

diharapkan kendala-kendala ini tidak terjadi lagi nantinya. Oleh karena itu 

terdapat beberapa saran yang praktikan akan berikan kepada praktikan 

selanjutnya, FE UNJ, dan KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi praktikan selanjutnya  

Adapun saran bagi praktikan selanjutnya adalah: 

a. Praktikan hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan belajar lebih 

tekun selama di bangku perkuliahan. Beberapa pekerjaan yang diberikan 

menuntut praktikan harus memahami teori terlebih dahulu baru dapat 

diaplikasikan. Teori-teori tersebut diperoleh dibangku perkuliahan. 

b. Praktikan juga harus menyiapkan mental sebelum kegiatan PKL dimulai 

guna meningkatkan kepercayaan diri sebulum pelaksanaannya. 
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c. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan, praktikan dituntut harus 

memiliki inisiatif sendiri dan jangan pernah malu untuk bertanya jika 

menghadapi kesulitan yang ada. Kesibukan dari pembimbing praktikan 

dan karyawan di KPP Pratama dalam menyelesaikan pekerjaannya 

masing-masing, membuat karyawan tersebut jarang membantu 

praktikan. Oleh karena itu praktikan yang harus aktif bertanya kepada 

mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada praktikan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

       Adapun saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah 

sebagai berikut: 

a. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat melakukan pembekalan bagi 

para mahasiswa yang akan melakukan kegiatan PKL, seperti penjelasan 

proses yang mahasiswa harus lakukan untuk melakukan pengajuan PKL 

di perusahaan. Tidak adanya pembekalan yang praktikan peroleh 

membuat praktikan dan beberapa mahasiswa lainnya kebingungan dalam 

melakukan pengajuan ke perusahaan. 

b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 

meningkatkan kerjasama yang baik dengan perusahaan atau instansi 

pemerintah agar mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan tempat 

PKL sesuai dengan minat masing-masing. Beberapa mahasiswa 

mengeluh sulitnya memperoleh tempat PKL yang sesuai dengan bidang 

akuntansi. 
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c. Untuk kedepannya diharapkan mahasiswa dapat diberikan dosen 

pembimbing terlebih dahulu sebelum dimulainya kegiatan PKL agar 

dapat berkonsultasi sebelumnya terkait kegiatan PKL dan data apa saja 

yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan PKL. 

3. Bagi KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 

       Adapun saran bagi KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih adalah sebagai 

berikut: 

a. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih untuk kedepannya agar dapat 

memantau dan mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

Mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan PKL. 

b. Sebaiknya KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memberikan arahan 

yang jelas kepada praktikan agar dapat memberikan kinerja pekerjaan 

yang lebih memuaskan dalam hal seperti pemberitahuan Perundang-

undangan dan pasal perpajakan. 

c. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih untuk kedepannya diharapkan 

menambahkan loket pelayanan agar tidak terjadinya penumpukan antrian 

yang panjang yang melebihi kapasitas. 
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