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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

     Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah suatu kegiatan untuk 

mengimplementasikan secara sistematis antara program pendidikan dibangku 

kuliah dengan program penguasaan keahlian yang di peroleh melalui praktek kerja 

langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Politeknik 

Negeri Jember merupakan salah satu perguruan tinggi dibidang vokasi yang 

mewajibkan mahasiswanya mengikuti kegiatan PKL sebagai sarana 

pengembangan ilmu yang telah didapat. Oleh karena itu, Politeknik Negeri 

Jember mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan PKL 

yang sesuai dengan program studi masing-masing. Pentingnya PKL sebagai 

penerapan teori-teori secara langsung yang telah didapatkan di bangku kuliah 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang kompeten. Sehingga kegiatan PKL 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki dunia kerja. 

     Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan sebagai salah satu 

persyaratan kelulusan mahasiswa semester akhir yang tercantum dalam kurikulum 

Politeknik Negeri Jember. Pelaksanaan PKL dimulai pada awal semester 7 bagi 

mahasiswa Diploma 4 dengan jangka waktu kurang lebih 900 jam atau setara 

dengan 5 bulan efektif pada 30 Agustus 2021 sampai dengan 28 Januari 2022 

yang memiliki bobot sebanyak 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Kegiatan PKL 

dilaksanakan pada sebuah intansi atau perusahaan, sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui kondisi dilapangan secara langsung dalam bidang yang sesuai sebagai 

pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. 

     Setiap instansi mempunyai manajemen administrasi dalam setiap rangkaian 

aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan 

(memberikan arahan dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan sampai 

penyelenggaraan secara tertib sesuai dengan tujuan mengenai hal atau kegiatan 

yang akan dicapai oleh instansi tersebut. Inspektorat Kabupaten Jombang
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merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok membantu 

Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah di kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan sistem mekanisma auditing yang profesional dan 

objektif. 

     Dimilikinya anggaran dasar fungsi pengawasan yang tertuang dalam dokumen 

audit charter memungkinkan inspektorat sebagai fungsi pengawasan dapat 

melaksanakan aktivitas kegiatan pekerjaan auditnya dengan independen dan 

objektif. Bahwa fungsi pengawasan inspektorat tidak akan efektif tanpa adanya 

penempatan personil yang tepat sesuai dengan pembagian tugas dan 

tanggungjawabnya.   

     Pada kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini, praktian dituntut untuk lebih 

aktif dan kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat berkontribusi 

dalam segala hal. Dengan adanya Praktik Kerja Lapang (PKL) diharapkan dapat 

menjaga hubungan baik antara Program Studi Akuntansi Publik Politeknik Negeri 

Jember dengan Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang dan dapat menciptakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta mampu bersaing dalam 

dunia kerja. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan Umum PKL  

         Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum adalah untuk 

meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman 

kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan di intansi atau perusahaan yang 

dijadikan sebagai tempat PKL. Selain itu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk 

bersosialisasi secara langsung, disiplin ilmu dan tanggungjawab dengan apa yang 

telah di peroleh dilapangan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan khusus yang tidak diperoleh dikampus. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

         Tujuan khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah mengetahui, mempelajari 

dan memahami secara langsung prosedur pelaksanaan pemeriksaan APB Desa di 

Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang serta turut berkontribusi dalam 

pelaksanaan dan persiapan dalam hal dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada 

saat pemeriksaan.  

1.2.3 Manfaat PKL 

a. Bagi Mahasiwa 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 

kerja sehingga mendapatkan pengalaman kerja secara nyata dan bekerja 

sama dengan orang yang memiliki latar belakang serta disiplin ilmu 

yang berbeda.   

2. Membandingkan ilmu dan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah 

dengan penerapannya di dunia kerja. 

3. Melatih disiplin dan tanggungjawaban dalam melakukan pekerjaan yang 

telah diberikan. 

b. Bagi Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember 

1. Dapat menjalin hubungan dengan baik antara Proggram Studi Akuntansi 

Sektor Publik dengan Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang 

2. Program Studi Akuntansi Sektor Publik mendapatkan informasi 

mengenai kriteria pekerja yang dibutuhkan pada instansi tempat 

praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) sehingga Prodi 

mendapat standarisasi calon tenaga kerja yang baik dan mampu 

mencetak lulusan yang kompeten. 

3. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia 

kerja khususnya di bidang akuntansi publik sehingga dapat 

mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang kompeten 

dibidang masing-masing. 

c. Bagi Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang 

1. Menumbuhkkan kerja sama yang saling menguntungkan antara intansi 

dengan Program Studi Akuntansi Sektor Publik. 
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2. Membantu intansi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama praktik 

kerja lapang. 

3. Mendapatkan saran tambahan mengenai bagian yang ditempati oleh 

praktikan sesuai dengan ilmu yang telah dimiliki. 

4. Apabila instansi membutuhkan pegawai, intansi dapat merekrut 

mahasiswa yang Praktik Kerja Lapang (PKL) disana sebelumya, karena 

sudah melihat kinerja mahasiswa tersebut. 

 

1.3 Lokasi dan Waktu 

     Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintahan 

yang bergerak dalam bidang pengawasan pemerintahan yang dipimpin oleh 

Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati. 

Inspektorat Kabupaten Jombang berada di Jl. Gatot Subroto No. 169, Kepanjen, 

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419. Praktik Kerja 

Lapang (PKL) dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 

28 Januari 2022 atau setara dengan 900 jam kerja kurang lebih 5 bulan efektif. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) sesuai jam kerja yaitu Senin-Kamis 

pukul 07.00-15.00 WIB sedangkan hari Jum’at pukul 07.00-14.00 WIB. Adapun 

rincian kegiatan selama Praktik Kerja Lapang (PKL) sebagai berikut :  

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai intansi yang sesuai 

dengan program studi dan dapat menerima PKL di masa pandemi ini. Setelah 

mendapatkan informasi mengenai instansi tersebut kemudian mengajukan 

surat permohonan PKL yang ditujukan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten 

Jombang. Setelah menerima surat persetujuan dari Inspektorat Jombang, 

kemudian mengajukan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpada Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Jombang melalui sistem aplikasi 

SIRINDUNONA (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Non Berusaha 

Kabupaten Jombang) sebagai persyaratan untuk melaksanakan PKL di instansi 

tersebut. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) selama kurang 

lebih selama 5 bulan, terhitung mulai dari 30 Agustus 2021 sampai dengan 28 

Januari 2022, dengan 5 hari kerja selama satu minggu yaitu hari Senin-Kamis 

pukul 07.00-15.00 WIB, dan hari Jum’at pukul 07.00-14.00 WIB.  

c. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan menyusun laporan Praktik Kerja 

Lapang (PKL) sebagai bukti bahwa telah melaksanakan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang. Proses penulisan pelaporan 

dimulai setelah tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) berakhir. Hal 

pertama yang dilakukan praktikan adalah mencari data-data yang dibutuhkan 

untuk menyusun laporan ini, selama penulisan laporan praktikan juga 

melakukan bimbingan kepada pembimbing lapang dan dosen pembimbing. 

Setelah penulisan selesai laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) diserahkan 

kepada Jurusan Manajmen Agribisnis dan Program Studi Akuntansi Sektor 

Publik dengan dilampirkan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh 

Dosen Pembimbing, Dosen Pembimbing Lapang dan Ketua Jurusan.  

 

1.4 Metode Pelaksanaan  

     Sesuai dengan tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL), maka metode pada saat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) sebagai berikut :  

1. Pembekalan  

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

b. Pembekalan berisi tentang materi untuk pemenuhan capaian pembelajaran 

mengenai etika, teknik dan pengayaan materi sebagai bekal PKL. 

c. Pembekalan PKL dilakukan secara virtual menggunakan plafon zoom 

meeting dengan pemateri dari dosen Polije yang dilaksanakan pada tanggal 

20-21 Agustus 2021. 
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2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) 

a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi secara tetap muka antara 

mahasiswa dengan pegawai-pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten 

Jombang. 

b. Wajib mengisi buku laporan harian yang berisi jabaran kegiatan harian 

yang disahkan oleh pembimbing lapang, dosen pembimbing dan ketua 

jurusan. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hasil dari kegiatan yang dilakukan 

selama kegiatan PKL. 

3. Pelaporan Hasil PKL 

a. Menyusun karya ilmiah berupa laporan kegiatan PKL sesuai dengan 

kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan. 

b. Mahasiwa menyerahkan hasil laporan ke jurusan Manajemen Agribisnis 

dan Inspektorat Kabupaten Jombang yang telah disahkan oleh dosen 

pembimbing, pembimbing lapang dan ketua jurusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


