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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah salah satu kegiatan wajib 

ditempuh oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember yang dimana kegiatan 

PKL menjadi salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Kegiatan 

PKL ini dilaksanakan pada awal semester VII dengan jangka waktu 

kurang lebih 900 jam atau setara dengan 20 SKS. Kegiatan praktek di 

lapangan ini bertujuan untuk mempraktikkan semua materi yang sudah 

didapatkan mahasiswa ketika kegiatan perkuliahan dikelas.  

Pada PKL ini mahasiswa telah dipersiapkan beberapa ilmu untuk 

menunjang keterampilan akademis yang dapat diimplementasikan pada 

tempat magang. Selama kegiatan PKL berlangsung, mahasiswa 

dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus 

dari keadaan nyata yang ada di lapangan sesuai dengan bidang yang 

meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial. 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) tersebut dilaksanakan 

pada Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi.  

Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi (BAPENDA) merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan 

yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin 

oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah 

Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah 

dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 

yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan 

fungsi Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi mengacu pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Badan Pendapatan 

daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang pendapatan daerah; 

b) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; 

c) Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah; 

Berdasarkan fungsi diatas, Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi 

memiliki tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah seperti pajak daerah 

dan retribusi daerah, pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), serta pajak daerah lainnya, maka Badan Pendapatan 

Daerah Banyuwangi dipilih menjadi tempat magang yang didasari dengan 

pendekatan materi Perpajakan dan praktik yang telah sesuai dengan yang 

didapatkan oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan perkuliahan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini memiliki tujuan, namun secara 

umum tujuan dilaksanakannya PKL di Badan Pendapatan Daerah 

Banyuwangi adalah: 

1. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang didapatkan 

selama perkuliahan berlangsung dengan praktik kerja 

sesungguhnya  pada instansi pemerintahan.  

2. Melatih mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapangan dan 

sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

3. Untuk menambah pengalaman mahasiswa pada lingkungan 

kerja secara langsung serta mengasah kemampuan yang 

mahasiswa miliki.  
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1.2.2  Tujuan Khusus PKL 

Selain tujuan umum diadakannya PKL, terdapat tujuan khusus dari 

pelaksanannya di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, yaitu: 

1. Mampu menjelaskan dan melaksanakan tugas pada Bidang 

Penagihan dan Pemeriksaan. 

2. Mampu menjelaskan dan melaksanakan tugas pada Sub 

Bidang Penagihan PBB-P2, Sub Bidang Penagihan Pajak 

Daerah Lainnya dan Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan. 

3. Mampu menjelaskan dan melaksanakan prosedur validasi data 

piutang PBB-P2 tahun pajak 1994 s.d 2011.  

1.2.3  Manfaat PKL 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, 

Perguruan Tinggi dan Instansi atau perusahaan, 3embag manfaat tersebut, 

yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu 

yang diperoleh dibangku perkuliahan. 

b. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan 

lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian 

keterampilan yang sesuai dengan bidang ahlinya. 

2. Bagi Politeknik Negeri Jember: 

a. Terjalin kerjasama antara Politeknik Negeri Jember dengan 

Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi. 

b. Meningkatkan kualitas lulusan Politeknik Negeri Jember 

melalui pengalaman kerja praktik/magang. 

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi: 

a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau 

perguruan tinggi. 

b. Mendapat keringanan dalam penyelesaian tugas. 
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1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di kantor Badan 

Pendapatan Daerah Banyuwangi dan ditempatkan pada Bidang Penagihan 

dan Pemeriksaan. Berikut adalah data lembaga pelaksanaan PKL 

diselenggarakan: 

Nama Instansi          : Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi 

Alamat Instansi        : Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 140 

No. Telp/Fax            : (0333) 418818 

Website                    : bapenda.banyuwangikab.go.id 

E-mail                       : bapendabwikab@gmail.com 

Waktu pelaksanaan  : selama 5 bulan dimulai dari 30 Agustus 

2021   sampai 31 januari 2022 

 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Sesuai dengan tujuan utama PKL, maka metode pada saat pelaksanaan 

PKL adalah: 

1. Pembekalan 

a) Sebelum melaksanakan 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 dilakukan melalui zoom meeting dengan 

pemateri dari dosen dan/atau praktisi instansi; 

d) Di akhir pembekalan PKL, dilakukan evaluasi penguasaan 

materi (nilai pembekalan); 

e) Nilai pembekalan merupakan salah satu komponen penilaian 

untuk kegiatan PKL. 

2. Pelaksanaan PKL 
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a) Metode yang adalah metode observasi partisipasi yaitu 

mahasiswa mengikuti penempatan sesuai dengan kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh Bidang Penagihan dan 

Pemeriksaan di badan Pendapatan Daerah Banyuwangi. Selama 

pelaksanaan PKL, mahasiswa juga melakukan wawancara 

terbuka kepada Kepala Sub Bidang dan para pegawai yang lain 

mengenai penagihan dan pemeriksaan pajak daerah untuk 

menunjang literatur dalam penyusunan laporan; 

b) Wajib mengisi log-book yang berisi jabaran kegiatan harian 

dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen pembimbing 

lapang, dan ketua jurusan; 

c) Mencatat dan/atau mendokumentasikan hasil kegiatan atau 

praktik yang dilakukan selama melaksanakan PKL. 

3. Pelaporan Hasil PKL 

a) Menyusun karya ilmiah berupa laporan kegiatan PKL sesuai 

dengan kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan. 

b) Mahasiswa melaporkan hasil laporan kepada dosen 

pembimbing. 

4. Jam Operasional Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi 

Pelaksanaan PKL di Badan Pendapatan Daerah 

Banyuwangi dilaksanakan selama 5 bulan dimulai dari tanggal 30 

Agustus 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Adapun ketentuan 

jam operasional Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi: 

Hari Masuk          : Senin-Jumat 

Jam Operasional  : Untuk hari Senin s.d Kamis jam masuk kerja 

07.00-15.30, sedangkan pada hari Jum’at jam 

masuk kerja dimulai dari 06.30-14.30 


