
BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

       Selama melaksanakan PKL, praktikan dapat mengambil ilmu dan 

pengetahuan baru tentang perpajakan daerah dan bagaimana proses 

pelaksanaannya secara langsung di lapangan. Praktikan juga mendapat 

wawasan baru mengenai dunia kerja yang nantinya akan praktikan jalani 

setelah lulus dari perkuliahan.  

       Kesimpulan yang dapat diambil selama praktikan melaksanakan PKL 

di UPPRD Pulogadung adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak daerah 

secara langsung 

2. Masih banyaknya WP yang merasa keberatan atas besaran PBB yang 

harus dibayar, sehingga para WP mengajukan permohonan 

pengurangan PBB 

  

B. Saran  

       Kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

wawasan baru bagi praktikan untuk nantinya dapat diterapkan di dunia 

kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya kegiatan PKL juga diharapkan 

praktikan dapat bersosialisasi dengan baik dengan seluruh kalangan yang 

ada di tempat PKL. Berdasarkan pengalaman selama menjalani PKL di 



UPPRD Pulogadung, praktikan memiliki beberapa saran yang dapat 

dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan PKL ke depannya. Adapun saran 

yang dapat praktikan berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Mengetahui dengan jelas terkait tempat yang akan dituju dalam 

pelaksanaan PKL. 

b. Mempersiapkan keperluan yang akan menunjang pelakanaan PKL 

dari jauh-jauh hari. 

c. Bersikap sopan, bertanggung jawab, dan menaati peraturan yang 

ada di tempat PKL. Serta, selalu menjaga nama baik Universitas 

Negeri Jakarta.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi: 

a. Memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada mahasiswa yang 

akan melaksanakan PKL, agar mahasiswa mengerti terkait 

pelaksanaan PKL dan mengetahui apa yang akan dijalani nanti. 

b. Menjalin kerja sama dengan perusahaan dan instansi pemerintah 

dalam rangka memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL. 

c. Memperbaharui informasi dan pengetahuan yang ada agar 

mahasiswa tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada di 

lapangan. 

 

 

 



3. Bagi UPPRD Pulogadung: 

a. Membuat daftar penugasan yang jelas untuk mahasiswa yang akan   

melaksanakan PKL, agar mahasiwa yang melaksanakan PKL dapat 

melakukan pekerjaan secara sistematis. 

b. Menyediakan ruang khusus untuk penempatan berkas-berkas dan 

dokumen penting agar tidak terselip atau tercecer dan untuk 

memudahkan dalam proses pencarian. 



 


