
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1.   Latar Belakang 
 

PKL dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi yang cepat berubah. Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan menambah 

kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, 

baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. 

KPPN yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 91 Pahoman, Bandar 

Lampung merupakan kantor yang melayani setiap instansi pemerintahan dalam 

Melakukan pembayaran. Artinya instansi yang berada dibawah naungan 

departemen keuangan ini adalah memberikan pelayanan terhadap instansi lainnya, 

KPPN juga instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 

Direrktur Pengolahan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi, 

yang dipimpin oleh seorang Kepala. 

KPPN Mempunyai tugas dan fungsi yaitu Melaksanakan kewenangan 

perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban 

anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 

dari kas negara berdasakran peraturan perundang-undangan, melaksanakan 

penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan 

dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan 

kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran 

pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, melaksanakan penerimaan, pengolahan, pelaporan, dan 

rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara 

melalui dan  dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Melakukan penatausahaan naskah perjanjian investasi pemerintah, penerusan 

pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. 
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Melalui kegiatan PKL ini, penulis mencoba membantu KPPN Bandar 

Lampung dalam pengelolaan data Dinas agar lebih tersusun secara sistematis dan 

membantu dalam pencarian data. 

 
1.2. Tujuan PKL 
 

Tujuan dari PKLyang penulis lakukan pada kegiatan PKL di KPPN Bandar 

Lampung antara lain: 

a.  Memperoleh  wawasan  tentang  pekerjaan  yang  dilakukan  di  KPPN Bandar 

Lampung. 

 
b.  Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai latar belakang 

pendidikannya). 

c.   Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan pada 

dunia kerja. 

 
1.3. Kegunaan PKL 
 

1.    Manfaat Bagi Mahasiswa  

a. Menambah pengalaman serta wawasan yang luas tentang dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

b. Memperoleh   pengalaman   dalam   menghadapi   suatu   masalah 

pekerjaan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa 

dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

c. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan berasosiasi dengan ruang 

lingkup kerja. 

2.   Manfaat Bagi Universitas 
 

a. Melalui PKL diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan 

dengan perusahaan. 

b. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkuaitas dengan siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang 

telah didapatkan. 
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3.    Manfaat Bagi Tempat PKL 
 

a. Memperoleh tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan di KPPN 

Bandar Lampung yang tidak menutup kemungkinan mahasiswa PKL 

dapat diangkat sebagai karyawan jika dinilai kemampuan, prestasi, 

loyalitas dan disiplin kerja yang baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Memberikan  bahan  masukan  atau  usulan  untuk  meningkatkan 

kinerja sistem yang berjalan di perusahaan. 

1.4. Tempat PKL 
 

PKL dilaksanakan KPPN Bandar Lampung, beralamatkan, Jalan Gatot 

Subroto No. 91 Pahoman, Bandar Lampung. Berikut adalah gambar denah lokasi 

dari Universitas Teknokrat Indonesia ke KPPN Bandar Lampung yang disajikan 

pada Gambar 1.1: 

 
 

Sumber (Google Maps, KPPN Bandar Lampung) 
 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi KPPN
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1.5. Jadwal Pelaksanaan PKL 
 

PKL dilaksanakan di KPPN Bandar Lampung  yaitu dilakukan selama 2 

bulan mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018 dan tentang 

jam kerja pegawai KPPN Bandar Lampung, antara lain : 

Tabel 1.1 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 
 

No                      Jadwal Masuk                                       Waktu 

1 Senin s/d Kamis 07.30 – 17.00 WIB 

2 Istirahat 12.00 – 13.00 WIB 

3 Jum’at 07.00 – 15.30 WIB 

4 Istirahat 11.30 – 13.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


