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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Indonesia memiliki peringkat ke-4 sebagai negara yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut CIA World Factbook, 

penduduk di dunia sebanyak 7.323.187.457 jiwa dan rasio dari Indonesia 

ialah 3,5 persen dari jumlah penduduk di dunia atau dengan jumlah 

penduduk sebanyak 258.316.051 jiwa.  

       Salah satu permasalahan Indonesia ialah pengangguran, setiap 

tahunnya permasalah ini tidak kunjung selesai dan masih menjadi masalah 

utama dalam perekonomian yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per februari tahun 2017 

sebesar 5,33 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dibanding 

per agustus tahun 2016 dan turun sebesar 0,17 persen dibanding per 

februari tahun 2016.  

       Menurut kepala badan Badan Pusat Statistik Suhariyanto, 

berkurangnya jumlah pengangguran terjadi karena berbagai kebijakan 

pemerintahan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah 

pengangguran yang ada. Banyaknya warga Indonesia yang melakukan 

wirausahawan juga salah satu faktor berkurangnya jumlah pengangguran 

yang ada. 
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       Dunia usaha di Indonesia semakin berkembang membuat banyaknya 

perusahaan yang berdiri di berbagai sektor baik di skala nasional maupun 

internasional. Dengan banyaknya perusahaan yang ada maka kebutuhan 

atas sumber daya yang berkualitas serta memiliki keprofesionalan dan 

keterampilan khusus sangat diperlukan oleh perusahaan. 

      Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada saat ini membuat 

perusahaan memilih sumber daya manusia yang berkualitas dan 

profesional maka Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan salah satu 

upaya kegiatan agar memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan-

perusahaan untuk memiliki SDM yang berkualitas dan profesional dengan 

memberikan pelatihan kerja nyata yang ada dilapangan yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa.  

       Dengan melakukan hal ini, mahasiswa telah diharapkan dapat melatih 

diri untuk menghadapi situasi kerja yang ada. Situasi kerja disini dituntut 

untuk bersikap tekun, jujur, kreatif, disiplin serta terampil terhadap 

pekerjaan yang akan dihadapi mereka nanti. Dan juga dengan adanya 

kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika mereka berada 

dalam situasi kerja yang nyata karena teori yang diajarkan di kampus tidak 

selamanya akan sama dengan kegiatan yang ada di lapangan.  

       Mahasiswa juga dapat mengetahui pekerjaan apa saja yang ada di 

lapangan dan menjadikannya tolak ukur. Dengan alasan yang telah 

dijelaskan, Universitas Negeri Jakarta khususnya Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi memberikan program bagi para mahasiswa agar dapat secara 
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langsung masuk kedalam lingkungan kerja yang sesungguhnya di berbagai 

macam perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia.  

       Oleh karena itu, praktikan sebagai mahasiswa S1 Akuntansi FE UNJ 

dituntut untuk menerapkan program PKL di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cibinong. Pada instansi ini praktikan ditempatkan di Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi IV. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Adanya program PKL yang diadakan oleh S1 Akuntansi FE UNJ 

diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah diajarkan di 

universitas ke dalam dunia kerja serta mendapatkan ilmu dan pengalaman 

yang baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan khususnya bidang 

akuntansi yang telah diperoleh di bangku kuliah dan 

menerapkannya di dunia kerja. 

2. Untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa yaitu melakukan 

kegiatan PKL 

3. Melatih mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang siap dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya serta melatih kedisplinan dan 

tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan 

4. Mempelajari secara langsung sistem akuntansi yang digunakan 

dalam sebuah instansi  

5. Sebagai sarana pengenalan lingkungan kerja bagi mahasiswa 
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C. Manfaat PKL 

       Pelaksanaan PKL tentunya memiliki dampak yang baik bagi 

praktikan, Universitas Negeri Jakarta maupun untuk instansi tempat 

praktikan melaksanakan PKL. Manfaat antara lain : 

1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan dapat mengembangkan dan mempraktikan ilmu 

yang telah diperioleh di perkuliahan dan di dalam dunia kerja 

b. Manambah wawasan praktikan terhadap dunia kerja 

c. Menciptakan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang –

orang yang ada di dunia kerja 

d. Melatih praktikan agar lebih siap dan bertanggung jawab 

untuk  menghadapi dunia kerja yang sebenarnya 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menciptakan hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi, 

Universtas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktikan 

melakukan PKL 

b. Pihak Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dapat 

meningkatkan mutu lulusannya dari pengalaman PKL para 

mahasiswanya 

c. Membuka peluang kedepannya bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk melaksanakan 

PKL di tempat yang sama 

3. Bagi KPP Pratama Cibinong 
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a. Membangun kerja sama serta hubungan yang baik antara 

instansi khususnya KPP Pratama Cibinong dengan 

Universitas Negeri Jakarta 

b. Meringakan tugas-tugas karyawan yang ada di instansi 

tempat praktikan melakukan PKL 

c. Bertukar ilmu antara mahasiswa PKL dengan karyawan 

instansi 

d. Melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang melaksanakan 

PKL sehingga dapat melakukan perencanaan untuk 

peningkatan sumber daya manusia 

 

D. Tempat KPP Pratama Cibinong 

       Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Cibinong yang 

merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab langsung 

kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berikut merupakan informasi data 

instansi tempat praktikan melakukan PKL : 

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong 

Alamat : Jalan Aman No 1, Komplek Pemda Kab. Bogor 

Cibinong, 16914 

Telepon : (021)-8762985 

Fax : (021)-8753883 

Bagian : Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
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       Alasan praktikan memilih KPP Pratama Cibinong sebagai tempat 

pelaksanaan PKL karena praktikan tertarik pada pekerjaan yang berkaitan 

dengan bidang perpajakan. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan PKL 

       PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong selama 40 hari, 

yakni dari tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017. Dalam 

pelaksanaan PKL, terdapat tiga tahapan yang praktikan lakukan. Berikut 

tahapannya: 

1. Tahap Persiapan 

       Sebelum praktikan memilih instansi tersebut sebagai tempat 

pelaksaan PKL, praktikan melakukan pencarian informasi 

mengenai instansi yang menerima mahasiswa PKL. Praktikan 

mengetahui bahwa KPP Pratama Cibinong menerima mahasiswa 

PKL, sehingga praktikan mengajukan surat permohonan 

pelaksanaan PKL ke KPP Pratama Cibinong. Sebelum surat 

permohonan pelaksanaan PKL ke KPP Pratama Cibinong, 

praktikan diharuskan membuat surat pengantar dari pihak 

Universitas melalui Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Negeri Jakarta. Setelah surat 

pengantar dari pihak universitas telah selesai dibuat. Kemudian 

praktikan mengajukan surat permohonan tersebut untuk diserahkan 

ke pihak KPP Pratama Cibinong dan surat permohonan tersebut 
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telah mendapat persetujuan oleh Kepala Subbagian Umum KPP 

Pratama Cibinong untuk melaksanakan PKL selama 40 hari kerja. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Pelaksanaan PKL dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017, 

praktikan ditempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. 

PKL dilaksanakan pada hari Senin sampai Jum’at dimulai pukul 

07.30-16.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00-13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

       Dalam menyusun laporan, praktikan mengumpulkan data-data 

yang dibolehkan oleh pihak KPP Pratama Cibinong sebagai bukti 

bahwa praktikan mengerjakan pekerjaan tersebut selama PKL. 

Penyusunan laporan PKL disusun oleh praktikan dengan bantuan 

dan bimbingan dari dosen pembimbing serta karyawan Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Cibinong. 

 


