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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN), merupakan 

salah satu sub sistem yang mempunyai fungsi dan peranan langsung dalam 

pengembangan sumber daya manusia, sebagai Integral Program Pembangunan 

Ekonomi. Sebagai salah satu sub sistem dari sistem pendidikan Nasional 

Politeknik Negeri Jember berfungsi menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai 

kemampuan profesional. Oleh karena itu Politeknik Negeri Jember seluruh 

mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang di 

sesuaikan dengan program studi yang diambil.  Hal ini dilakukan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan yang ditempuh selama perkuliahan dan 

memparaktikkan langsung di tempat PKL.  

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa program studi diploma 

empat (D-IV) Akuntansi Sektor Publik dilaksanakan dalam satu semester penuh 

pada semester VII atau selama lima (5) bulan dimana waktu tersebut setara 

dengan 900 jam. Hal ini juga merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Jember dengan menempuh bobot sebesar 20 Satuan Kredit 

Semester (SKS). Kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh program studi Akuntansi 

Sektor Publik mengguanakan model PKL Industri yang dilaksanakan di instansi 

pemerintahan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Februari. Dari 

kegiatan PKL ini diharapkan nantinya mendapatkan ilmu pengetahuan dari dunia 

pemerintahan / industri selain ilmu pengetahuan yang di dapat melalui pendidikan 

perguruan tinggi. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dipilih 

sebagai tempat PKL dimana KPKNL malang adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) 

Jawa Timur. KPKNL Malang bertugas melaksanakan pelayanan dalam bidang 

Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Beberapa bidang yang 

terdapat di KPKNL Malang yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan 
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Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan 

Lelang, Seksi Hukum dan Informasi, dan Seksi Kepatuhan Internal. 

Penempatan selama pelaksanaan kegiatan PKL ditempatkan di bagian 

bidang Seksi Piutang Negara yang mempunyai tugas penyiapan bahan 

pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang 

Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta 

optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. 

Salah satu kegiatan PKL di seksi Piutang Negara yang dilaksanakan yaitu 

membuat surat panggilan dalam proses pengurusan Piutang Negara. Berdsarkan 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Piutang negara merupakan salah 

satu hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Adapun berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan 240/PMk.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara, salah 

satu bentuk pengurusan Piutang Negara yaitu panggilan kepada penanggung 

hutang (debitur). Kantor pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada 

debitur untuk datang ke kantor dalam rangka penyelesaian hutangnya kepada 

negara. Proses yang dilakukan dalam pembuatan surat panggilan, harus melewati 

tahap pengurusan sebelumnya yaitu Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) dan 

Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).  

Dari uraian di atas maka diambil judul “Prosedur Panggilan Dalam 

Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pengrusan Piutang Negara di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.” 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) bagi mahasiswa untuk mendapatkan 

pengalaman sebagai bekal dalam terjun ke dunia kerja yang professional, yaitu 

mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, tanggung-jawab, tim 

work, serta sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah: 

1. Memberikan pengalaman tentang dunia kerja terutama mengenai profesi yang 

ditekuni; 

2. Mempersiapkan mahasiswa untuk mampu bekerja mandiri; 

3. Menggali potensi yang dimiliki mahasiswa. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk mahasiswa: 

a. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mempraktikkan bekal yang 

diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja; 

b. Membentuk dan mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya 

penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, serta pemecahan 

masalah dalam dunia kerja; 

c. Mengenal dan mengetahui secara langsung kegiatan dunia kerja. 

2. Manfaat untuk Politeknik Negeri Jember: 

a. Memperoleh masukan tentang perkembangan pelaksanaan PKL; 

b. Meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan isntansi terkait 

terutama dalam pendidikan. 

3. Manfaat untuk lokasi PKL: 

a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam melakukan kegiatan 

kerja; 

b. Memperoleh inovasi dalam kegiatan dunia kerja. 

1.3. Lokasi dan Waktu 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Malang yang terletak di Jl. S. Supriadi No. 157, 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65139. PKL 

dilaksanakan selama 900 jam setara kurang lebih 5 bulan yang lebih tepatnya 

dilaksanakan pada 30 Agustus 2021 sampai dengan 04 Januari 2022. Pelaksanaan 

PKL sesuai jam kerja pada KPKNL Malang yaitu hari Senin sampai dengan hari 

Jumat dengan perharinya pukul 07.30 – 17.00 WIB. 
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1.4. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan PKL yakni sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Pada tahap pertama dimulai dengan membentuk tim kelompok PKL 

yang kemudian diajukan kepada Koordinator Bidang (Korbid) PKL 

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember, setelah 

disetujui dan mendapat lokasi PKL yang telah ditentukan oleh Korbid PKL 

kemudian dilanjutkan dengan mencari info terkait KPKNL Malang yang 

dibutuhkan untuk penyusunan Proposal PKL yang kemudian di serahkan 

kepada KPKNL Malang melalui Korbid PKL. Beberapa waktu kemudian, 

KPKNL Malang menyetujui proposal yang sudah dikirimkan dengan 

mengirimkan surat balasan. 

Kegiatan pembekalan PKL ini berisi tentang materi yang berkaitan 

dengan PKL. Kegiatan ini dilakukan secara daring atau online yang di isi 

oleh dosen dan praktisi Jurusan Manajajemen Agribisnis Kampus Politeknik 

Negeri Jember. 

2. Pelaksanaan PKL 

Metode yang digunakan pada pelaksanaan PKL yakni metode 

observasi partisipasi dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang 

disesuaikan dengan penempatan yakni di Seksi Piutang Negara di KPKNL 

Malang. Selama kegiatan PKL juga dilakukan pembelajaran serta 

wawancara secara terbuka kepada sejumlah pegawai Seksi Piutang Negara 

mengenai Penagihan atau pengurusan piutang negara demi mendukung 

dalam pelaksanaan PKL maupun penyusunan laporan. 

Dalam pelaksanaan PKL, wajib mengisi log-book yang diisi dengan 

jabaran kegiatan harian dan tanda tangani oleh dosen pembimbing, dosen 

pembimbing lapang, dan ketua jurusan. Selain itu juga mencatat serta 

mendokumentasikan hasil kegiatan yang dilakukan selama PKL 

berlangsung. 

3. Pelaporan Hasil PKL 
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Dalam tahap ini yaitu membuat laporan kegiatan PKL yang berisikan 

kegiatan yang dilakukan di lokasi PKL yakni KPKNL Malang yang 

kemudian nantinya hasil laporan tersebut diserahkan atau dilaporkan kepada 

dosen pembimbing. 

 

 

  


