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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi persaingan dunia kerja semakin ketat. Persaingan tidak 

hanya dengan sumber daya manusia dalam negeri, namun juga bersaing dengan 

sumber daya manusia dari luar negeri. Dengan kondisi ini, gelar pendidikan tidak 

lagi menjadi hal utama, melainkan kebutuhan akan keterampilan yang beragam, 

kecakapan, dan kepribadian yang lebih menentukan kesuksesan seseorang dalam 

kerja.  

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik 

yang dibutuhkan sektor industri. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu 

mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan. Disamping itu 

lulusan Polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia industri dan mampu 

berwirausaha secara mandiri.  

Sejalan tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang 

handal, maka Polije dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang 

berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu kegiatan pendidikan 

akademik dimaksud adalah Praktik Kerja Lapang (PKL) dengan bobot 20sks (900 

jam) yang dilaksanakan pada semester VII (tujuh) Untuk Program Sarjana 

Terapan. Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Daerah dalam jangka waktu Agustus – Januari setara dengan 900 jam. Kegiatan 

ini merupakan prasyarat mutlak kelulusan yang diikuti oleh mahasiswa Polije 

yang dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan 

dimasyarakat dan dunia industri sesuai bidang keahliannya. Selama PKL 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk 

menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan lokasi PKL. Untuk mencapai 
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tujuan yang dimaksud para mahasiswa diberi tugas khusus dalam bidang 

keahliannya oleh dosen pembimbing di Program Studinya masing-masing sesuai 

dengan buku pedoman PKL yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib hadir 

dilokasi kegiatan setiap hari kerja serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku.  

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. 

Bapenda Kabupaten Bondowoso memiliki tugas mengkoordinasikan target 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikanya bersama-sama 

dengan unit-unit Satuan Kerja Penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat 

dipergunakan membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah 

ditetapkan. Dengan berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

diharapkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak 

daerah akan lebih meningkat dan akan lebih tertib tentang pengelolaan 

administrasi. Pemilihan lokasi Praktek Kerja Lapangan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoso didasari pada pendekatan materi atau pekerjaan 

dengan keterampilan praktikum yang diperoleh.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bapenda Kabupaten 

Bondowoso pada bidang PBB P2 & BPHTB dan bidang Pajak & Retribusi 

daerah. Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 

dan penerimaan dana bagi hasil PBB P2 Migas, Kehutanan dan Perkebunan. 

Bidang pajak dan retribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain 

PBB P2 dan BPHTB, penerimaan dana bagi hasil dan peneriniaan lainnya.  

Dalam kegiatan PKL ini berfokus pada Bidang Pajak & Retribusi. 

Khususnya pada sub bidang penerimaan daerah dimana pada sub bidang ini 

memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan Peraturan 

Bupati no 81 tahun 2020 menggantikan Peraturan Bupati no 80 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
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Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso. Salah satu tupoksi yang dilakukan 

yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB P2 dan 

BPHTB. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk penerbitan SKPD 

khusus pajak restoran (objek pajak katering).   Proses diawali dengan wajib pajak 

melakukan penyerahan berkas terkait persyaratan untuk penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yang selanjutnya data di input melalui aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) sehingga terbit Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta pembayaran pajak kepada Bendahara 

Penerimaan sampai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  diterima oleh wajib 

pajak.  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Adapun tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) ini adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana 

Terapan di Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Manajemen 

Agribisnis, Politeknik Negeri Jember.  

2. Untuk memperoleh wawasan dan pengimplementasian langsung pada 

bidang akuntansi yang ada di lingkungan kerja nyata dan memperoleh 

perbandingan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. 

3. Membentuk karakter mahasiswa menjadi dividu yang jujur, disiplin, tepat 

waktu, dan dapat bekerja sama dalam kelompok maupun individual. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Adapun tujuan khusus dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui, memahami, dan mempelajari secara langsung 

mengenai  kegiatan apa saja yang ada di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 
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2. Dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bidang PBB P2 & BPHTB 

serta Bidang Pajak & Retribusi Daerah. 

3. Dapat memahami dan menjelaskan prosedur penerbitan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) pajak restoran (objek pajak katering) pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi mahasiswa:  

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dan pengetahuannya sehingga kepercayaan diri semakin meningkat. 

c. Mahasiswa terlatih untuk disiplin dan tanggung jawab 

2. Manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Bondowoso 

a. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja 

b. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan 

tinggi 

c. Membantu meringankan kegiatan operasional pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan  

3. Manfaat bagi Politeknik Negeri Jember 

a. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja 

sehingga kampus atau jurusan lebih dikenal di dunia usaha dan bisnis. 

b. Perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman kerja praktik/magang.  

c. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kedua belah pihak. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja  

Kegiatan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapang dilakukan: 

Nama Instansi  : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  

Alamat Instansi : Jl. Khairil Anwar No.279, Badean, Kec. Bondowoso, 

Kabupaten   Bondowoso, Jawa Timur 68214 

Email    : bpd.bondowoso@gmail.com 

Website  : https://bapenda.bondowosokab.go.id 

Waktu Pelaksanaan  : Dilaksanakan selama 900 jam atau setara dengan 5 bulan 

terhitung per tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 14 

Januari 2022. 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Sesuai dengan tujuan utama PKL, maka metode pada saat pelakasanaan PKL 

adalah: 

1. Pembekalan  

a. Sebelum pelaksanaan PKL, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PKL. 

b. Pembekalan PKL berisi tentang materi untuk pemenuhan capaian 

pembelajaran, etika, teknik dan/atau pengayaan materi sebagai bekal PKL. 

c. Pembekalan PKL diadakan oleh pihak Politeknik Negeri Jember dengan 

pemateri dari dosen yang diadakan pada tanggal 20 - 21 Agustus 2021. 

d. Pembekalan PKL dilakukan secara virtual melalui zoom meeting. 

2. Pelaksanaan PKL 

a. Mahasiswa/i melakukan SWAB Antigen sebelum melaksanakan kegiatan 

PKL dalam rangka mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ditengah 

pandemi Covid-19. 

b. Mahasiswa/i bersama dengan Dosen Pembimbing Lapang sekaligus 

Koordinator PKL yaitu Bapak Endro Sugiartono, SE. MM. pada tanggal 

09 Agustus 2021 mengunjungi Bapenda Bondowoso untuk mulai 

melaksanakan PKL. 

mailto:bpd.bondowoso@gmail.com
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c. Mahasiswa memperoleh pengarahan/penjelasan tentang gambaran umum 

dari Bapenda Kabupaten Bondowoso. 

d. Metode pelaksanaan PKL menggunakan sistem rolling setiap 1 bulan 

sekali pada Bidang Pajak & Retribusi Daerah serta Bidang PBB P2 & 

BPHTB. 

e. Mahasiswa/i mengisi log-book yang diisi dengan jabaran kegiatan harian 

dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen pembimbing lapang, dan 

ketua jurusan.  

f. Mencatat dan/atau mendokumentasikan hasil kegiatan atau praktik yang 

dilakukan selama Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan. 

g. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan PKL sesuai jadwal yang telah 

disepakati selama 900 jam atau setara 5 bulan terhitung  09 Agustus 2021 

sampai dengan 14 Januari 2022. 

3. Pelaporan PKL 

a. Laporan PKL disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dari hasil 

kegiatan pelaksanaan PKL.  

b. Laporan PKL dilaporkan kepada dosen pembimbing lapang dan dosen 

pembimbing PKL di Politeknik Negeri Jember. 


