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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu 

melaksanakan serta mengembangkan standar-standar keahlian secara spesifik yang 

dibutuhkan oleh instansi. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada 

peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan 

dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan 

diri terhadap lulusannya mampu mengembangkan diri terhadap perubahan 

lingkungan. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) atau yang biasa disebut dengan magang 

merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

Diploma IV semester VII Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember. 

Kegiatan belajar di lapangan ini rangkaian pembelajaran diluar sistem belajar 

mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan 

yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini 

adalah untuk mempelajari kasus di lapangan yang sebenarnya dan proses 

pengimplementasi dari kegiatan perkuliahan yang telah ditempuh.  

Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan 20 SKS 1 semester penuh yaitu 

terkhusus semester VII Diploma IV dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan 

efektif dari 30 Agustus 2021 - 28 Januari 2022 atau setara dengan 900 jam. Melalui 

praktik kerja lapangan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan tugas yang 

ada dibidang keahliannya dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi 

sebuah perusahaan atau instansi. Selain itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat 

menjadi jembatan penghubung akan dunia kerja dan dunia pendidikan serta 

menambah pengetahuan serta wawasan akan dunia kerja. 

Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah 

adalah sama pentingnya. Namun, diantara kegiatan audit, reviu, monitoring,
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evaluasi, dan pemantauan, pelaksanaan reviu LK-SKPD sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur 

dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, LK-

SKPD meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional 

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK. 

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 

71 tahun 2010. 

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikaan laporan keuangan pemerintah. 

Menurut Peraturan Pemrintah no 71 tahun 2010 penyajian tersebut yang semula 

berbasis CTA menjadi basis akrual, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang 

dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBD.  

Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Kementerian dalam negeri 

memandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan reviu atas laporan 

keuangan pemerintah daerah berbasis akrual sebagamana diatur dalam peraturan 

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mendalami lebih lanjut mengenai pelaksanaan reviu oleh Inspektorat sebagai APIP 

daerah sehingga penulis mengambil Judul  “Prosedur Reviu Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah  Kabupaten Jombang ” 
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL  

Adapun tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Lapang   

(PKL) ini adalah sebagai berikut :  

a. Menambah wawasan dan pengalaman mengengai kondisi lingkungan 

kerja dalam suatu instansi maupun masyarakat. 

b. Mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapatkan saat perkuliahan 

dengan kondisi lapang atau lokasi PKL.  

c. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis dan mampu memadukan 

perbedaan dan persamaan antara materi perkuliahan dengan keadaan yang 

sebenarnya.  

d. Melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dan beretika dengan baik dalam 

dunia kerja. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Adapun tujuan khusus dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk memperoleh pengetauhan dan Pengalaman baru terkait kegiatan 

yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang  

b. Untuk mempelajari kegiatan pada inventarisasi, pengadministrasian, dan 

dibagian persuratan. 

c. Untuk mempelajari bidang Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah.  

1.2.3 Manfaat PKL 

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.  

c. Mahasiswa dapat mengetahui budaya lingkungan kerja sebagai bekal 

saat sudah bekerja nanti.  
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d. Mahasiswa dapat mengenali potensi dalam diri sendiri, sehingga dapat 

menjadi acuan dalam pemilihan prioritas penempatan saat lulus dari 

Politeknik Negeri Jember.  

2. Bagi Perguruan Tinggi : 

a. Terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi. 

b. Perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya 

melalui pengalaman kerja praktik/magang. 

3. Bagi Instansi atau Perusahaan :  

a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan 

tinggi. 

b. Dapat membantu pekerjaan karyawan. 

1.3 Lokasi dan Waktu 

 Praktik Kerja Lapang melaksanakan di Inskpektot Jombang yang merupakan 

Instansi Vertikal Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Berikut ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan PKL : 

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Inspektorat Jombang ini 

dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan terhitung dari tanggal 30 Agustus 2021 

sampai dengan 28 Januari 2022. Dengan ketentuan jam operasional :  

Hari masuk : Senin - Jumat 

Jam kerja : Senin – Kamis 07.00 - 15.00 WIB / Jumat 07.00- 14.00 WIB 

Nama Instansi : Inspektorat Jombang 

Alamat Instansi : Jl. Gatot Subroto No.169, Kepanjen, Kec. Jombang, 

Kabupaten  Jombang, Jawa Timur 61419 

No. Telp / Fax : (0321) 861424 

Waktu pelaksanaan :  Selama 5 bulan dimulai dari 30 Agustus 2021 sampai 

dengan 28 Januari 2022 
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1. Sebelum kegiatan PKL dimulai mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan tata 

tertib, berisikan tentang materi capaian pembelajaran, etika, materi sebagai 

bekal Praktek Kerja Lapang (PKL) , selain itu dilakukan evaluasi tetang materi 

yang ada di instansi sesuai dengan tempat PKL yang akan di tuju, yang diadakan 

oleh pihak Politeknik Negeri Jember.  

2. Mahasiswa datang ke lokasi PKL untuk melaksanakan kegiatan PKL dengan 

durasi waktu 900 jam ekuivalen 5 bulan pada semester ganjil, mengisi absensi 

pada kertas yang disediakan oleh individu mahasiswa, mengisi buku harian, 

dokumentasi sesuai Job – description/ penempatan bidang di PKL 

3. Mahasiswa menyusun laporan PKL berdasarkan kegiatan khusus yang diminati 

pada lokasi PKL masing-masing.  

4. Mahasiswa melakukan ujian laporan PKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


