BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang mengedepankan
kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu
diadakan PKL. Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
(FTIK) Fakultas Teknik & Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia
memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses
pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional.
Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku
pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat
Indonesia dalam melaksanakan PKL (Tim Penyusun , 2017)
PKL merupakan bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara
program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui
kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu
mahasiswa dapat menggali kemampuan dan keuletan dalam bekerja. Dengan
diadakannya praktik kerja lapangan, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman dalam
dunia usaha dan diharapkan bisa langsung berkecimpung dalam dunia usaha setelah
lulus kuliah.
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang memeriksa dan memutuskan
perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut
hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah,
talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lainlain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan
mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku.

Dalam mengelola jaringan pengarsipan berkas – berkas persidangan yang
berstatus hukum dan membuat berita acara persidangan menggunakan wrod processing
. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih banyak yang harus dilakukan ,
hal ini disebabkan Pengadilan Agama Kelas 1A berkewajiban untuk mengelola
beberapa hal yang menyangkut pengarsipan yang jumlah nya sangat banyak ,
pengelolaan jaringan pengarsipan berkas persidangan untuk jumlah yang banyak tentu
bukan perkerjaan yang mudah karena dalam pengelolaannya memerlukan ekstra
ketelitian dan penetapan berkas persidangan haruslah sesuai dengan tahun dan nomor
berkas persidangangan , serta teknologi untuk mananjemen proses pengarsipan
dibutuhkan tingkat ketelitian dalam proses perancangan dalam komputer

1.2. Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan TIK pada praktek kerja.
2. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan untuk
menghadapi dunia kerja nantinya.
3. Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan Informatika atas jalinan kerjasama
dan jaringan yang terbentuk.

1.3. Tujuan pelaksanaan PKL adalah :
1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau
yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi
nyata yang ada dilapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi
dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan di
dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.

1.4. Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
1.4.1. Bagi Penulis
a. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif, motivasi kerja, kerjasama,
tingkah laku, etika dan emosi.
b. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di Universitas
Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.
c. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja dan
berinteraksi dengan perusahaan atau instansi calon pengguna lulusan dengan
cara mengamati, mengenal dan menganalisa permasalahan yang dijumpai di
perusahaan atau instansi tempat magang.
d. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah dalam
melakukan pekerjaan.
1.4.2. Bagi Universitas
a. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui PKL.
b. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang.
c. Universitas akan lebih dikenal didunia industri
1.4.3. Bagi Perusahaan
a. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dan
meringankan pekerjaan perusahaan.
b. Adanya kritik yang membangun dari mahasiswa yang melakukan PKL.
c. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan diperusahaan dalam memberikan
bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan PKL.
1.5. Tempat PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
Instansi ini bergerak dibidang Taklik Talak sesuai agama islam Jalan Untung
Surapati No. 2 Bandar Lampung (35143)
Tempat PKL bisa dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Maps Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang
( maps ,2018 )

1.6. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, diwajibkan untuk
melaksanakan Kegiatan PKL di laksanakan pada Semester Pendek 2016/2017 yang
berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 10 Juli 2017 s.d 02 September 2017.
Waktu pelakasanaan PKL di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dapat
dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Waktu Praktik Kerja Lapangan

No

1

2

3

4

5

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sumber : pa-tanjungkarang.go.id

Kegiatan

Jam

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Rapel pagi

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:00

Istirahat

12:00 s/d 13.00

Pulang

16:00

Senam

07:30

Jam kerja

08:00 s/d 16:30

Istirahat

12:00 s/d 13.30

Pulang

16:30

