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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, 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/instansi. 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 Polije diharapkan dapat berkompetisi di dunia 

industri dan mampu berwirausaha secara mandiri. 

Sejalan tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

yanghandal, maka Polije dituntut untuk merealisasikan pendidikan akademik yang 

berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu kegiatan  

pendidikan akademik dimaksud adalah Praktik Kerja Lapang (PKL) dengan bobot 

20sks (900 jam) yang didalam implementasinya terdiri dari 20 sks (900 

jam)dimanahanya terdapat PKL industri/instansiyang relevan dengan program 

studi yang pelaksanaanya diatur dalam pedoman ini. Untuk Program Sarjana 

Terapan PKL dilaksanakan pada semester 7 (tujuh). 

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. Selama PKL mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

diperoleh di perkuliahan untuk menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan 

lokasi PKL. Mahasiswa wajib hadir dilokasi kegiatan setiap hari kerja serta 

mentaatiperaturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan PKL ini bertujuan bagi 

mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan serangkaian tugas keseharian di 

tempat magang untuk menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh di 
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bangku kuliah. Sehingga dapat terhubung antara pengetahuan akademis dengan 

keterampilan yang dimiliki. 

Selama kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung, secara 

perorangan dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman atau keterampilan 

khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidang yang sesuai meliputi 

keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial. Pemilihan Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I sebagai tempat magang 

didasari pada pendekatan materi atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum 

yang telah diperoleh. 

Praktek Kerja Lapang pada KPPN Semarang I ini dihitung dalam jam 

Praktek Kerja Lapang (PKL) sesuai kurikulum yang dibuat akademik dengan 

waktu 900 jam setara 5 bulan. Diperkirakan dilaksanakan pada bulan September 

2021 sampai Januari 2022. Selain itu, mahasiswa dapat merasa bangga hati karena 

bukan hal yang umum mendapat kesempatan menggali pengetahuan dan bentuk 

implementasi materi. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum PKL 

Tujuan Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum : 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan serta 

pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan 

perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang 

layak dijadikan tempat PKL. 

2. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau 

kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di lapangan dengan yang 

diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan 

mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di kampus. 

1.2.2 Tujuan Khusus PKL 
 

Tujuan khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

1.   Dapat menjelaskan tugas pokok dan peranan pada Kantor Pelayanan 
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Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. 

2.   Dapat mengetahui Prosedur Pengajuan Cuti Untuk Laporan Ketertiban 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Semarang I. 

1.2.3 Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat untuk Mahasiswa : 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan tugas, dan sekaligus melakukan 

serangkaian kegiatan pada Kantor Pelayananan Pembendaharaan Negara 

(KPPN) Semarang I. 

b. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan 

dalam dunia kerja. 

c. Mahasiswa terlatih untuk disiplin dan tanggung jawab. 

2. Manfaat untuk Politeknik Negeri Jember : 

a. Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di instansi (KPPN) Semarang I untuk menjaga mutu dan 

relevansi kurikulum. 

b. Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan tridharma. 

3. Manfaat untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I : 

a. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja. 

b. Mahasiswa yang sedang melakukan tugas praktik kerja lapang dapat 

membantu pekerjaan yang terdapat di KPPN Semarang I dari pekerjaan 

yang bersifat sederhana dan bersifat teknis. 

1.3 Lokasi dan Waktu 
 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang dilaksanakan pada : 

Tempat pelaksanaan PKL : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

 Semarang I 

Alamat :  Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 Karangkidul 

 Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, 

 Jawa Tengah 50241 
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Lama pelaksanaan PKL : 01 September 2021 – 28 Januari 2022  

Waktu : 07.30 – 16.00 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Praktek kerja lapang (PKL) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan terhitung mulai dari tanggal 

01 September 2021 sampai dengan 28 Januari 2022. Dengan beberapa ketentuan 

jam operasional yang telah ditetapkan KPPN Semarang I : 

Hari Masuk : Senin – Jum’at 

Jam Kerja : 07.30 – 16.00 WIB 

Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Selama kegiatan PKL berlangsung, setiap bulan akan di rolling pada tiap 

seksi sehingga memiliki pengalaman yang berbeda-beda.Untuk pengantian seksi 

perbulannya dilakukan oleh pembimbing lapang PKL, dimana pembimbing 

lapang ini di bimbing oleh Bapak Henny Misriantono selaku Kepala Sub Bagian 

Umum. Adapun jadwal pembagian seksi adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Pelaksanaan PKL 

 

Tanggal Seksi 

01 s.d 30 September 

2021 

Manajemen Satuan Kerja dan 

Kepatuhan internal 

01 s.d 31 Oktober 2021 Subbag Umum 

01 s.d 30 November 

2021 

Pencairan Dana 

01 s.d 31 Desember 2021 Bank 

01 s.d 28 Januari 2022 Pencairan Dana 


