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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Kegiatan PKL merupakan sebuah program dari Universitas bagi 

mahasiswa untuk menambah wawasan,pengetahuan,dan keterampilan untuk 

menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Dalam pelaksanaan PKL Bank 

Indonesia, praktikan memperoleh banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan 

terutama mengenai Bank Indonesia. 

       Selama melaksanakan PKL di Bank Indonesia,praktikan sangat didukung 

oleh suasana kerja yang kondusif,para pegawai yang ramah,serta selalu 

memberikan arahan dalam melakukan pekerjaan. Masing-masing karyawan 

juga mengerjakan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. 

       Selama melaksanakan PKL di Bank Indonesia selama kurang lebih empat 

puluh dua hari, praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Aplikasi BI SOSA digunakan oleh Divisi Operasional Sistem Keuangan 

untuk memonitoring transaksi,pendaftaraan/penyesuaian peran 

pengguna, mendaftarkan akun anggaran. 

2. BI RMS adalah aplikasi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam 

melakukan kegiatan pengarsipan dokumen. 

3. Praktikan mengetahui bahwa pengarsipan dokumen yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia sangat tertata rapih, baik dalam aplikasi maupun 

secara langsung. 
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4. Praktikan mengetahui cara penghitungan dampak perubahan selisih 

kurs yang dilakukan oleh Divisi Operasional Bank Indonesia. 

5. Praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru terkait 

sistem aplikasi yang digunakan oleh Bank Indonesia. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program 

PKL adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi praktikan 

a. Praktikan harus banyak melakukan persiapan dalam segi akademik 

maupun dalam segi keterampilan yang akan mendukng kegiatan 

pelaksanaan PKL; 

b. Praktikan agar dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2. Saran bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Universitas Negeri Jakarta  seharusnya menjalin kerja sama dengan 

beberapa perusahaan khususnya dengan Kantor Akuntan Publik, agar 

mahasiswa jurusan akuntansi dapat mengimplementasikan langsung 

dan terarah terkait ilmu yang mereka dapat di perkuliahan. 

b. Sebaiknya Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi 

memberikan dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa sebelum PKL 

dilaksanakan agar dosen pembimbing dan mahasiswa dapat terus 

berkomunikasi mengenai perkembangan kegiatan PKL yang dilakukan 

mahasiswa. 
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3. Saran bagi Bank Indonesia 

a. Bank Indonesia agar lebih banyak lagi memberikan tugas yang sesuai 

dengan latar belakang jurusan mahasiswa magang. 

b. Bank Indonesia harus memberikan kesempatan yang sama rata dalam 

penerimaan mahasiswa PKL di Bank Indonesia, tidak hanya beberapa 

Universitas saja. 

 


