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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan pendidikan tinggi 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 sektor industri. Sistem pendidikan yang 

diberikan berbasis pada peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan 

menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar yang kuat, sehingga 

lulusannya mampu mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan 

lingkungan. Disamping itu lulusan Politeknik Negeri Jember diharapkan dapat 

berkompetisi di dunia industri dan mampu berwirausaha secara mandiri. Sejalan 

dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal, maka 

Politeknik Negeri Jember dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik 

yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu kegiatan 

pendidikan akademik dimaksud adalah Praktik Kerja Lapang (PKL). Praktik 

Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama satu semester penuh dan diprogramkan 

khusus pada mahasiswa semester VII (tujuh) bagi program-program studi yang 

menyelenggarakan program D-IV. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan 

dengan bobot 20 sks dengan model PKL Industri. Kegiatan ini merupakan 

prasyarat mutlak kelulusan yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

yang dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan di 

masyarakat dan dunia industri sesuai bidang keahliannya. Praktik Kerja Lapang  

(PKL) dilaksanakan pada perusahaan atau instansi pemerintah baik pusat maupun 

perwakilan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-

masing yang ada di Politeknik Negeri Jember.  

Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah suatu kegiatan akademis yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapang (PKL) bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan 

keterampilan khusus di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selama 

kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa diberikan serangkaian tugas 
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sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh 

selama di kampus serta dapat membantu pegawai memecahkan permasalahan 

yang ada ketika melaksanakan tugas operasional instansi. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapang (PKL) ini dilaksanakan selama 900 jam setara dengan 5 bulan 5 hari  yang 

dimulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 04 Februari 2022. Praktik 

Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Malang atau sering disebut KPKNL Malang. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapang (PKL) dilaksanakan di KPKNL Malang karena tugas pokok dan fungsi 

KPKNL Malang adalah melakukan pengelolaan aset BMN yang sesuai dengan 

kurikulum program studi Akuntansi Sektor Publik yaitu pengelolaan aset BMN. 

KPKNL Malang adalah unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur. Sebagai unit instansi 

vertikal, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan 

negara, pelayanan penilaian, pelayanan lelang dan piutang negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pelayanan yang dapat 

dilakukan di KPKNL adalah berupa layanan di bidang kekayaan negara, lelang, 

penilaian dan piutang negara. 

Pelaksanaan PKL dilakukan di Seksi Hukum dan Informasi dengan 

melakukan beberapa kegiatan, salah satunya proses pembuatan Surat Pernyataan 

Piutang Negara Lunas (SPPNL). SPPNL dibuat ketika debitur telah melunasi 

hutangnya dengan menyerahkan bukti pembayaran ke KPKNL Malang untuk 

diterbitkannya SPPNL. Bukti tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Seksi 

Piutang Negara untuk diverifikasi. Setelah dilakukan verifikasi maka selanjutnya 

Seksi Piutang Negara menyerahkan kepengurusannya kepada Seksi Hukum dan 

Informasi untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan SPPNL. 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

1.2.1. Tujuan Umum PKL 

Praktik Kerja Lapang (PKL) mempunyai tujuan umum, yaitu: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Terapan. 
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2. Sebagai pengenalan atau proses adaptasi dalam dunia kerja sebelum 

terjun ke dunia kerja sesungguhnya. 

3. Mendapatkan pengalaman bekerja yang sesungguhnya.  

4. Mengaplikasikan serta membandingkan antara ilmu yang di dapat selama 

perkuliahan dengan di dunia kerja. 

5. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa. 

1.2.2. Tujuan Khusus PKL 

Selain tujuan umum, Praktik Kerja Lapang (PKL) ini juga mempunyai 

tujuan khusus yaitu: 

1. Mampu melaksanakan dan menjalankan tugas dari seksi-seksi yang ada 

di KPKNL Malang yaitu Subbagian Umum, Seksi Piutang Negara, Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Lelang, Seksi Penilaian, Seksi 

Kepatuhan Internal, dan Seksi Hukum dan Informasi sesuai dengan 

penempatan masing-masing mahasiswa. 

2. Dapat mempelajari dan memahami proses penerbitan Surat Pernyataan 

Piutang Negara dan Lunas (SPPNL) serta cara pembuatannya pada Seksi 

Hukum dan Informasi. 

1.2.3. Manfaat PKL 

Manfaat dari Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di 

dapat selama perkuliahan. 

b. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki. 

c. Memperbaiki kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. 

d. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

informasi mengenai pekerjaan. 

e. Memperbaiki kekurangan yang ada pada diri. 

2. Bagi Politeknik Negeri Jember 

a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak kampus dengan 

KPKNL Malang. 
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b. Dapat melahirkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu bersaing 

di dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Mendapatkan umpan balik berupa kritik dan saran yang dapat 

digunakan untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan 

kriteria atau yang dibutuhkan oleh instansi. 

3. Bagi KPKNL Malang 

a. Meringankan kegiatan operasional pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

b. Mendapatkan umpan balik berupa kritik dan saran beserta umpan 

balik atas proses bisnis.  

1.3. Lokasi dan Waktu 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di KPKNL Malang. Berikut 

adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Instansi 

 

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

  Malang 

Alamat Instansi : Jl. S. Supriadi No. 157, Kelurahan Bandungrejosari, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65148 

Telepon : (0341) 804475 

Faksimile : (0341) 804473 

Email : kpknlmalang@kemenkeu.go.id 

Whatsapap : 085 157157 500 

Instagram : kpknl_malang 

PKL dilaksanakan selama 900 jam setara dengan 5 bulan 5 hari terhitung 

dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 04 Februari 2022 dengan jam yang 

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

operasional pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang yaitu: 

Hari Masuk : Senin-Jumat 

Jam Kerja : 07.30-17.00 WIB 

Jam Istirahat : 12.00-13.00 WIB 

mailto:kpknlmalang@kemenkeu.go.id
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1.4. Metode Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan Prakik Kerja Lapang (PKL) terdapat beberapa tahapan 

dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan dari Prakik Kerja Lapang 

(PKL) yaitu: 

1. Pembekalan 

a. Pembekalan PKL adalah kegiatan yang berisikan tentang pemberian 

materi oleh dosen terkait apa itu PKL beserta tujuannya, etika berangkat 

PKL, etika di tempat PKL, etika pulang dari tempat PKL, penjelasan 

terkait pengisian Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM)/logbook, dan 

pemberian materi sebagai bekal PKL. 

b. Pembekalan PKL wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 5 untuk 

Diploma-III dan semester 7 untuk Diploma-IV. 

c. Pembekalan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 20 Agustus 

untuk pembekalan Jurusan Manajemen Agribisnis, dan tanggal 21 

Agustus untuk pembekalan Program Studi Akuntansi Sektor Publik. 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan awal pelaksanaan PKL adalah pengenalan instansi, yaitu 

berkeliling ke bagian seksi yang ada di KPKNL Malang yang di 

dampingi oleh Bapak Yanto Hariadi, SE selaku pembimbing lapang di 

KPKNL Malang. 

b. Pelaksanaan PKL dilakukan dengan mengikuti penempatan yang sudah 

ditentukan oleh pembimbing lapang. 

c. PKL dilakukan sesuai dengan job-description masing-masing seksi. 

d. Pelaksanaan PKL adalah sesuai dengan kegiatan dan jam operasional 

kantor dan mengikuti kegiatan di lapangan. 

e. Pelaksanaan PKL ditempatkan di Seksi Hukum dan Informasi. 

f. Pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 5 bulan 5 hari terhitung 31 

Agustus 2021 sampai dengan 04 Februari 2022 dengan total waktu 

pelaksanaan 900 jam. 
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3. Pelaporan 

a. Menyusun laporan PKL sesuai dengan kegiatan khusus yang diminati di 

instansi terkait. 

b. Selama pengerjaan Laporan PKL, mahasiswa wajib melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing PKL dan pembimbing lapang.  

c. Mahasiwa melaporkan hasil laporan PKL kepada dosen pembimbing 

PKL dan pembimbing lapang. 
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