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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari program

pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/i Universitas

Teknokrat Indonesia di instansi atau perusahaan sebagai salah satu  syarat yang

harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Teknik

dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan

kegiatan untuk menerapkan teori-teori  dan yang telah diterima saat proses

pembelajaran perkuliahan ke dalam dunia kerja  yang sebenarnya. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang

dipelajari selama perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di tempat

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Melalui pembekalan Praktik Kerja Lapangan, dapat memberikan

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya,

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan

handal. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan

Lampung ini sendiri merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai

Wajib Pajak maupun tidak. Pajak Penduduk merupakan suatu kewajiban bagi

setiap Warga Negara Indonesia, terlebih khusus Warga Negara yang telah

memiliki penghasilan tetap. Hal ini telah diatur dalam UUD Perpajakan.
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Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik kerja

lapangan di instansi ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai penerapan

sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan tentang Wajib Pajak kepada

negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah melalui

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan

penerimaan negara dari sektor Pajak. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan

cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral

baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak

yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya

sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya

bertambah tinggi. Sehingga dapat memperoleh wawasan dan pengalaman di dunia

kerja dan juga untuk mengimplementasi ilmu yang diperoleh selama pendidikan

di kampus dalam hal penulisan laporan, menganalisa dan memberikan solusi

terhadap permasalahan yang terjadi di Direktorat Jendral Pajak.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Mempelajari bidang pekerjaan pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan

Lampung.

2. Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau

sesuai dengan bidang keahlian.

3. Menambah pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana

bekerja dan bersikap di dunia kerja pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu

dan Lampung.

4. Mengembangkan keterampilan, kedisiplinan, mengembangkan

kreativitas serta melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan

tim kerja maupun bekerja dengan peraturan dan tugas yang diberikan.
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Kegunaan PKL bagi Mahasiswa

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah:

1. Memperoleh pengalaman atau gambaran nyata mengenai pekerjaan.

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh saat

pembelajaran di perkuliahan ke tempat kerja.

3. Melatih diri berinteraksi dalam instansi pemerintah.

4. Mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.

1.3.2 Kegunaan PKL Univeritas Teknokrat Indonesia

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat

Indonesia adalah:

1. Menguji kemampuan pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari

serta tata cara bersosialisasi dengan dunia kerja.

2. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreativitas

pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.

1.3.3 Kegunaan PKL bagi Perusahaan

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Perusahaan adalah:

1. Membantu menyelesaikan masalah yang ada di Kanwil DJP Bengkulu

dan Lampung.

2. Menciptakan hubungan kerja di dalam perusahaan antara Universitas

Teknokrat Indonesia.

3. Perusahaan bisa menciptakan tenaga yang profesional.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di instansi Direktorat Jendral Pajak

Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Jl. Pangeran Emir M. Noer.5A,

Sumur, Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35215,

Telepon (0721)485673,488251; Faksmile (0721)471257; Homepage

https:\\www.pajak.go.id.
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Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut google Maps 2018 yang di

tampilkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Instansi Direktorat Jenderal

Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dilaksanakan selama 2 bulan.

Mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018. Dibawah ini

adalah tabel jam kerja yang dilaksanakan pada Direkorat Jenderal Pajak Kantor

Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung :
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Sumber : Humas Direktorat Jenderal Pajak

Hari Masuk Istirahat Pulang

Senin 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Selasa 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Rabu 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Kamis 08.00 12.00 - 13.00 16.00

Jumat 08.00 11.30 – 13.00 16.00


