
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Polda Lampung merupakan satuan pelaksanaan utama kewajiban yang 

berada di bawah polri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas polri pada 

tinggkat kewilayahan. Polda adalah sebuah instansi pemerintahan yang bergerak 

di bidang keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Polda Lampung dipimpin 

oleh Kepala Kepolisisan Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang satu 

(Brigadir Jendral Polisi) dan memiliki beberapa Satuan Kerja. Setiap anggota 

Polisi yang belum menikah dapat dipastikan memiliki keingin untuk segera 

menikah. Untuk setiap anggota polisi yang akan melangsungkan pernikahan  

diwajibkan untuk melaksanakan Pernikahan Kantor (Nikah Kantor) terlebih 

dahulu guna memastikan pernikahan yang sah, benar dan menghindari pernikahan 

syiri atau yang diharamkan lainnya. 

Nikah kantor berisi kegiatan tentang pembinaan dan manajemen 

pembinaan kesejahteraan kepada peserta, yang meliputi penyelenggaraan 

pembinaan rohani, jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan 

kesejahteraan moril dan materil personel dan membantu pengembangaan museum 

dan kesejarahan Polri. Dalam melaksanakan Nikah Kantor, anggota harus 

melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Proses pendaftaran Nikah Kantor yang 

sedang berjalan saat ini adalah masih manual yaitu anggota polisi dari berbagai 

kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung harus datang ke Kantor POLDA 

Lampung untuk proses pendaftaran dengan membawa persyaratan tertentu. Hal ini 

membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat mengganggu tugas pokok polisi 

pada saat itu. 

Tidak hanya itu, anggota polisi yang sudah membawa persyaratan untuk 

melaksanakan pendaftaran Nikah Kantor ini, terkadang harus ke Kantor Polda 

lebih dari 3 kali karena persyaratan yang dibawa masih ada yang belum lengkap. 

Hal ini akan sangat mengganggu waktu anggota polisi yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugasnya karena jarak tempuh yang dilalui jauh. 
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Kemudian bagi panitia pendaftaran Nikah Kantor (Watpres) sering 

mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan data pendaftaran ini, 

dikarenakan berkas-berkas pedaftaran Nikah Kantor sangat banyak dan bereagam, 

sehingga rawan terjadi kehilangan data dan penumpukan data. 

 Dari permasalahan tersebut penulis mengusulkan untuk membuat 

prosedur pendaftaran nikah kantor ini dengan berbasis online, dengan harapan 

dapat mengurangi biaya transport bagi peserta, memudahkan proses pencatatan 

data nikah kantor bagi Watpres dan meminimalkan waktu tunggu dalam proses 

pedaftaran karna dapat dilakukan dirumah masing-masing tanpa perlu datang ke 

kantor Polda Lampung Sehingga tidak mengganggu Tugas anggota Polisi yang 

bersangkutan tersebut 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dibahas dalam Penyusunan Laporan Praktek 

Kerja Lapangan adalah “Bagaimana merancang sistem pencatatan pendaftaran 

nikah kantor pada Polda Lampung berbasis Web”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dengan maksud supaya 

pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan tercapai 

sesuai yang diharapkan serta untuk menghindari perluasan masalah yang akan 

dibahas. Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi :  

a. Perancangan Aplikasi hanya membahas masalah pendaftaran nikah 

kantor pada Polda Lampung. 

b. Sistem hanya sebatas perancangan dan tidak di terapakan ke program. 
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1.4 Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan 

Tujuan penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah : 

1. Untuk menganalisis permaslahan pada sistem yang lama guna 

membangun sebuah sistem yang lebih baik untuk membantu 

proses pendaftaran Nikah kantor bagi peserta dana membantu 

proses pencatatan bagi watpres. 

2. Sistem yang baru diharapkan dapat membantu kinerja bagaian 

watpres dalam melakukan pengolahan pendafataran dan 

penjadwalan nikah kantor pada Polda Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitain 

Berikut merupakan manfaat laporan praktik kerja lapangan yang telah 

dilakukan : 

1. Manfaat bagi kantor Polda Lampung yaitu diharapkan dapat membantu 

bagian Watpres melakukan pencatatan pendaftaran nikah kantor dan 

pembuatan jadwal untuk disampaikan kepada peserta dengan mudah. 

2. Manfaat bagi diri sendiri yaitu menambah pengetahuan tentang 

bagaimana merancang sistem informasi Nikah Kantor pada Polda 

Lampung. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

1. Pengamatan (Observation) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

tentang bagaimana proses pendaftaran nikah kantor pada Polda 

Lampung,   hal ini bertujuan untuk memproleh gambaran yang jelas 

mengenai sistem nikah kantor dan mempermudah dalam penyusunan 

laporan praktek kerja lapangan. 

2. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Tinjauan pustaka di cari dari sumber pustaka baik buku maupun 

browsing dari internet yang berkaitan dengan sistem pendaftaran 
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nikah kantor dengan tujuan mempermudah bahan penulisan dan pokok 

permasalahan tersebut. 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan bukti yang akurat, yang berkaitan dengan Polda 

Lampung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

informasi yang diterima. 

4. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian watpres dan kepada 

anggota Polisi yang ingin melakukan pendaftaran Nikah Kantor  

tersebut. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan 

Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini digunakan sistematika penulisan 

yang dapat memberikan gambaran tentang laporan dan mengenai hubungan bab 

yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran singkat mengenai 

penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, tujuan 

penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dan sistematika penulisan 

Laporan Praktek Kerja Lapangan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan 

dalam penyusunan laporan untuk membantu penulis agar dapat 

menganalisa dan mengidentifikasi  dasar judul. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya Polda  

Lampung, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai sistem Pendaftaran Nikah 

Kantor kedalam suatu program untuk mempermudah karyawan dalam 

mengolah Nikah Kantor. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


