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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten yang diperoleh mahasiswa selama 

perkuliahan. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa 

kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah 

dipelajari. Implementasi PKL diharapkan dapat memberikan mahasiswa/i 

pengalaman kerja secara langsung dan gambaran mengenai dunia kerja. Selain 

bermanfaat bagi mahasiswa, PKL juga bermanfaat bagi perusahaan tempat 

pelaksanaan PKL yaitu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia 

perusahaan (PKL, 2017). 

Dalam Rangka Melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung (KPKNL), alasan 

utama dilaksanakan PKL pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Bandar Lampung sebagai tempat melakukan PKL adalah dikarenakan ingin 

mengetahui proses teknologi yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Bandar Lampung. Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, penulis akan 

mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luas seputar teknologi yang di 

gunakan di dinas pemerintah. 

Berdasarkan (DJKN, 2016) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Bandar Lampung merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan 

pelayanan public dan pembangunan melalui lelang. Lembaga lelang pasti selalu 

ada didalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lelang suatu 

lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau 

mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Dalam 

pelaksanaan kerjanya, KPKNL sudah menerapkan Teknologi Informasi untuk 

menjalankan aktifitas pekerjaan sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan penulis yaitu pengarsipan, scanning, verifikasi 

data, Penulisan kode surat, pembuatan nota dinas. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan cara untuk mengatasi 

kendala kendala yang di hadapi ketika melakukan Praktik Kerja Lapangan seperti 

pembuatan Nota dinas yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel, penulisan 

kode tujuan surat pada amplop yang di lakukan menggunakan Microsoft Word 

agar lebih efektif dan efisien. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan: 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang 

ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

2. Mengetahui kemampuan diri sendiri sejauh mana kemampuan 

dalam dunia kerja. 

3. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

 

1.2.2 Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: 

1. Memahami tentang bagaimana alur proses pelelangan di 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

2. Untuk mengetahui bagaimana peranan teknologi informasi 

sebagai pendukung kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Banyak sekali kegunaan yang di dapat dari pihak penulis, bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia, dan bagi Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bandar 

Lampung 
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1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Untuk menambah wawasan dan pengamatan dalam dunia kerja. 

2. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat 

untuk informasi mengenai pekerjaan. 

 

1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam menangani meteri-materi 

kuliah dan penerapannya. 

2. Laporan PKL dapat menjadi audit internal kualitas pengajar 

3. Menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan 

pihak Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung 

 

1.3.3 Bagi Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung 

1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

masalah-masalah yang di hadapi dengan adanya mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan. 

2. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kekayaan 

Negara dan Lelang Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Jl. Basuki 

Rahmat No.12, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35211  
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Gambar 1.1 Lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar 

Lampung (Maps, 2018) 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada 

Semester Pendek (ganjil) tahun 2017 ± 2 bulan, yang di mulai pada tanggal 

10 Agustus 2017 sampai 2 September 2017. 

Dengan jadwal waktu kerja sebagai berikut : 

Hari : Senin s.d Jum’at 

Waktu  : 07.30 s.d 17.00 

 

 

 


