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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja 

menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, dengan 

demikian produktivitas kerja juga akan meningkat (Muhson, et al., 2012). 

Menurut buku pedoman (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, 2017), PKL 

merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal 

lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing dan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga setiap mahasiswa 

yang akan menyelesaikan program Pendidikan Tinggi Strata Satu (S-1) wajib untuk 

melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada sebuah instansi 

Pemerintah yang berada di Provinsi Lampung, yaitu Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memiliki tugas dalam 

penyelanggaraan peradilan di tingkat banding.  

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini penulis berkesempatan 

mengimplementasikan teori – teori yang didapatkan pada masa perkuliahan di 

Universitas Teknokrat Indonesia. Selain itu penulis dapat mengembangkan 

kreatifitas dan kemampuan kerja, sehingga menjadikan penulis kompeten, 

berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas – tugas yang diberikan oleh 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.  

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.2.1 Maksud Pelaksanaan PKL  

1. Mengimplementasikan teori – teori dalam dunia pendidikan di 

Universitas Teknokrat Indonesia pada Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. 

2. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan 

karyawan atau staf – staf Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sehingga 

menjadi bahan evaluasi bagi penulis sebelum memasuki dunia kerja 

yang sebenarnya. 
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3. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 

1.2.2 Tujuan Pelaksanaan PKL 

1. Melatih diri dalam pembuatan karya tulis ilmiah dalam Laporan 

Kegiatan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

2. Mempelajari dan memahami tentang tata kerja dan tanggung jawab 

kerja pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

3. Mencari wawasan dan pengalaman kerja yang nyata agar dapat 

meningkatkan softskill dan hardskill dalam bekerja. 

4. Mendapatkan nilai dan sebagai salah satu syarat akademik dalam 

menyelesaikan pendidikan Program S-1. 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah penulis lakukan, yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan 

kemampuan kompetensi jurusan yang di dapatkan selama melaksanakan 

PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

2. Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional sebagai bekal untuk 

terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Melatih mental dan mendapatkan motivasi agar lebih serius dan semangat 

dalam menjalani pekerjaan. 

4. Mengenalkan pekerjaan lapangan di dunia kerja sehingga pada dunia kerja 

yang sebenarnya dapat beradaptasi dengan cepat. 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Merupakan sarana komunikasi dan kerjasama langsung antara pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. 

2. Universitas Teknokrat Indonesia akan lebih siap dalam proses pendidikan 

untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan. 

3. Bagi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 

1. Membantu menyelesaikan tugas-tugas kerja pada Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. 
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2. Sebagai sarana kerja sama antara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanakan PKL ini yaitu di Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang yang beralamat di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kode pos 35214. Jarak Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah 8,7 km, dan waktu 

tempuh menggunakaan sepeda motor selama 20 – 30 menit. 

Berikut lokasi Praktik Kerja Lapangan menurut Google Maps 2018 yang 

ditampilkan pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1 Denah Lokasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan 8 Juni 2018 dan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Dengan jadwal 

efektif 5 hari kerja dalam satu minggu.  Pada hari senin sampai dengan kamis 

dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dan hari jum’at pukul 

07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. 


