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    Pusat 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 42 hari pada Bank Indonesia di 

bagian Divisi Keuangan sub bagian Operasional Sistem Keuangan (OSK). Selama 

masa PKL, praktikan melaksanakan tugas-tugas seperti Memonitoring akun kas 

yang masih harus diperhitungkan ,membantu melakukan pendaftaran akun 

anggaran,membuat laporan  Net Currency Position (NCP) harian, penatausahaan 

peranan pegawai,mengarsip dokumen-dokumen kedalam aplikasi BI 

RMS,membuat memo dan faksimilibalasan kepada KP BI dan KPw BI. Selain itu, 

praktikan juga terlibataktif dalam membantu manajer dalam mempersiapkan data-

data yang diperlukan untuk rapat antar divisi keuagan, dan praktikan juga 

diberikan kesempatan dalam mengikuti acara-acara yang diadakan oleh Bank 

Indonesia. Selama melakukan kegiatan PKL praktikan mendapatkan ilmu dan 

pengalaman baru mengenai salah satu aplikasi akuntansi dan aplikasi pengarsipan 

yang digunakan oleh Bank Indonesia. Praktikan juga mengetahui keperluan-

keperluan Bank Indonesia dalam melakukan pengeluaran kas yang bersifat tunai, 

lalu kebijakan dalam melakukan pendaftaran akun anggaran terka it pembebanan 

biaya yang akan dikeluarkan, proses pendaftaran akun anggaran, dan yang paling 

utama adalah praktikan dapat mengoperasikan aplikasi BI SOSA dan BI RMS 

dalam melakukan beberapa pekerjaan.  
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur praktikan panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan 

serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bank 

Indonesia (BI) MH Thamrin Jakarta Pusat tepat pada waktunya.  

Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program 

studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 

mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 

praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk, dan ridho-Nya yang telah 

diberikan kepada saya selaku praktikan; 

2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan moril 

maupun materil; 

3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si., selaku Koordinator 

Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta; 
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4. Ibu Ratna Anggraini, S.E., Ak., M.Si.,CA., selaku Dosen 

Pembimbing praktikan yang telah meluangkan waktu untuk 

praktikan dalam membantu penulisan laporan PKL; 

5. Bapak Sutedjo, S.E., M.Si. selaku pembimbing praktikan di Bank 

Indonesia Pusat 

Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 

kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga 

Laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif.  
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