
 

13 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada 

di Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan vokasional,  yaitu suatu 

program pendidikan yang mengarah kan proses belajar mengajar pada tingkat 

keahlian dan kemampuan melaksanakan serta mengembangkan standar-standar 

keahlian secara spesifik yang dibutuhkan oleh instansi. Sistem yang diberikan 

berbasis pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan mendasar yang kuat, sehingga 

lulusannya mampu berkontribusi terhadap perubahan dan perkembangan dunia 

kerja.  

Selaras dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang 

mumpuni demi terciptanya anak bangsa yang kompeten dan berkualitas, 

Politeknik Negeri Jember berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan akademik 

yang bermutu tinggi. Salah satu kegiatan pendidikan akademik yang dimaksud 

adalah Praktik Kerja Lapang (PKL).  Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan 

selama 1 (satu) semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa 

semester VII bagi program studi yang menyelenggarakan program D-IV dalam 

jangka waktu kurang lebih 5 bulan atau setara dengan 900 jam dengan berbobot 

20 SKS. Kontribusi yang diberikan untuk instansi diharapkan dapat memberikan 

solusi sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang 

kekayaan negara, penilaian, dan lelang. KPKNL Jember salah satu KPKNL yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur dengan wilayah kerja 
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Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten 

Probolingggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.  

KPKNL Jember dipilih sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) dikarenakan sesuai dengan materi yang diberikan saat kegiatan perkuliahan 

program studi akuntansi sektor publik. Materi tersebut diantaranya: Manajemen 

Barang Milik Negara, Akuntansi Sektor Publik, Penganggaran Negara, Pengantar 

pengelolaan Keuangan Negara, Manajemen Keuangan Sektor Publik, Keuangan 

Negara dan Perbendaharaan Negara. 

Pelaksanaan PKL di KPKNL Jember berada pada seksi pelayanan penilaian, 

seksi piutang negara, seksi pelayanan lelang, seksi hukum dan informasi, dan 

seksi pengelolaan kekayaan negara. Diantaranya melakukan persiapan berkas 

yang dibutuhkan oleh pegawai, mengadministrasikan berkas, menatausahakan 

dokumen, survei lapang dan mengarsipkan dokumen secara digital serta mendapat 

tugas tambahan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dimaksudkan 

untuk memahami terkait prosedur penyelesaian piutang negara dengan mekanisme 

crash program.    

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

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

tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ini sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja bagi 

mahasiswa mengenai kegiatan instansi yang dijadikan sebagai tempat 

PKL.  

2. Mahasiswa dituntut untuk memiliki pemikiran kritis untuk mengkaji 

permasalahan yang ada dan sekaligus memberikan solusi demi terciptanya 

kondisi yang lebih baik.  

3. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis maupun non teknis 

yang tidak diperoleh saat dibangku kuliah. 
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1.2.2 Tujuan Khusus PKL 

Selain tujuan umum diadakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini juga 

terdapat tujuan khusus dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut: 

1. Mengetahui, memahami dan mempelajari secara langsung mengenai  seksi 

pelayanan penilaian, seksi piutang negara, seksi pelayanan lelang, seksi 

hukum dan informasi, dan seksi pengelolaan kekayaan negara.   

2. Memahami bagaimana prosedur penyelesaian piutang negara dengan 

mekanisme crash program di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember serta dapat membantu dalam hal pelaksanaan 

dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. 

 

1.2.3 Manfaat PKL 

Praktik Kerja Lapang (PKL) mempunyai manfaat yang sangat besar 

bagi mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Instansi atau perusahaan, adapun 

manfaat tersebut, yaitu : 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bekerja pada instansi. 

b. Mahasiswa dapat memperoleh relasi untuk menunjang karir di masa 

mendatang. 

c. Mahasiswa dapat menambah keterampilan teknis maupun non teknis 

sesuai seksi yang telah ditempati. 

d. Mahasiswa dapat berpikir kritis terkait materi kuliah dengan dunia kerja 

yang sebenarnya. 

e. Mahasiswa dapat mempelajari dan memahami bagaimana penyelesaian 

piutang negara dengan mekanisme crash program. 

2. Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember 

a. Terjalin hubungan yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi 

terkait. 
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b. Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusannya dengan 

mengevaluasi dari pengalaman praktik kerja lapang yang telah 

terselenggara. 

3. Manfaat Bagi KPKNL Jember 

a. Membangun kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi terkait. 

b. Membantu dalam proses pelayanan penilaian, piutang negara, lelang 

dan pengelolaan kekayaan negara. 

c. Berkolaborasi dengan mahasiswa dalam hal perlombaan yang diikuti 

oleh KPKNL Jember. 

 

1.3  Lokasi dan Waktu PKL 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan ditempatkan pada bagian Seksi 

Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi 

Hukum dan Informasi (HI), dan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Berikut 

adalah data instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapang dilakukan: 

Nama Instani    : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

Alamat              : Jl. Slamet Riyadi No.344A, Krajan, Patrang, Kecamatan      

Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117 

Telepon/Fax     : 0331-428758/ 0331-428760 

Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan pada tanggal 01 

September 2021 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2022 dengan jam yang 

disesuaikan dengan kegiatan yang ada di lapangan. Pelaksanaan PKL sesuai jam 

kerja pada KPKNL Jember yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 

07.30 – 17.00 WIB. 

 

1.4  Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 

bulan terhitung dari tanggal 01 September 2021 sampai dengan 28 Januari 2022. 

Dengan ketentuan jam operasional sebagai berikut :  
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Hari masuk   : Senin – Jum’at  

Jam kerja      : 07.30 – 17.00 WIB  

Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB  

Selama kegiatan Pratik Kerja Lapang (PKL) dilakukan pergantian seksi 

dalam waktu satu bulan sekali, sehingga mendapatkan pengalaman yang berbeda-

beda pada setiap seksi. Pergantian antar seksi diatur oleh Ibu Farynnisa selaku 

pelaksana Subbagian Umum setiap satu bulan sekali. Adapun waktu pergantian 

penempatan seksi PKL sebagai berikut:  

1. 01 September sampai dengan 30 September 2021 ditempatkan pada Seksi 

Pelayanan Penilaian dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00.  

2. 01 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2021 ditempatkan pada Seksi Piutang 

Negara dari pukul 07.30 sampai dengan 17.00.  

3. 01 November sampai dengan 30 November 2021 ditempatkan pada Seksi 

Pelayanan Lelang dari pukul 07.30 sampai dengan 17.00. 

4. 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2021 ditempatkan pada Seksi 

Hukum dan Informasi dari pukul 07.30 sampai dengan 17.00. 

5. 03 Januari sampai dengan 28 Januari 2022 ditempatkan pada Seksi Pengelolaan 

Kekayaan Negara dari pukul 07.30 sampai degan 17.00. 

Total jam pelaksanaan PKL keseluruhan adalah 900 jam sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Jember dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL). Dilaksanakan sesuai dengan arahan 

dari dosen pembimbing dan pembimbing lapang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


