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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 (S1) Sistem Informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui 

Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja 

yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara 

berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah 

pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

(PKL) adalah suatu kegiatan penerapan teori yang diperoleh 

mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Yang 

bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja 

sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. 

Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya 

dalam pendidikan (S1) Sistem Informasi adalah melalui Program Praktik 

Kerja Lapangan yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri 

dalam dunia kerja yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri sebaik baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan 

perkembangan kompetensi di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Penulis melakukan (PKL) di Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Kelas 1A yang berlokasi Jalan Untung Suropati No 02 Kedaton Bandar 

Lampung. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A merupakan 

Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di kota Bandar 

Lampung dengan wilayah hukum meliputi kota Bandar Lampung dan 

sekitarnya, berwenang dalam perkara perdata tertentu bagi orang-orang 
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yang beragama Islam. Instansi ini merupakan salah satu    perlaksana    

kekuasaan    bagi    rakyat    pencari    keadilan     yang     beragama Islam, 

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur oleh Undang-undang. 

Penulis melaksanakan (PKL) di instansi tersebut karena ingin 

mengetahui kegiatan umum dan sistem yang terkomputerisasi di 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Selain itu penulis juga ingin 

mengetahui proses kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang Kelas 1A. 

 
1.2    Tujuan 

 

Tujuan dari (PKL) adalah : 

1. Menerapkan Teori yang di hadapi di perkuliahan ke dalam dunia 

(PKL). 

2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya 

didalam dunia kerja dan masyarakat. 

3. Mendorong mahasiswa supaya dapat menciptakan lapangan 

kerja bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

1.3 Kegunaan PKL 

 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala 

aturan yang berlaku di tempat PKL, menambah pengetahuan 

tentang dunia kerja, serta memberikan manfaat dalam penerapan 

teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan Praktik yang 

nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih diri dan 

menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sesungguhnya. Penulis mampu mengelola surat-menyurat 

seperti yang telah dikerjakan di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang Kelas 1A dan mengerti cara menggunakan alat seperti 

mesin printer, scanner yang ada di tempat PKL. 
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3. Bagi Akademik 

(PKL) ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya, memperluas       pengenalan       Universitas       

Teknokrat        Indonesia  serta mempererat kerjasama antara 

Universitas dengan perusahaan atau instansi yang bersangkutan 

 

4. Bagi Perusahaan 

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia 

industri/ perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh 

kalangan akademis. Serta dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas 

perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang 

pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat di : 

Instansi : Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A 

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 02 Kedaton 

Bandarlampung Telepon : (0721) 708629-705501 

Fax : (0721) 787226 

Website : www.pa-tanjungkarang.go.id 

E-mail : pa-tanjungkarang@rocketmail.com 

Berikut adalah Gambar Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Kelas IA yang di sajikan Pada Gambar 1.1 : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Sumber. Google Maps) 

  Gambar 1.1 Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

IA 

http://www.pa-tanjungkarang.go.id/
mailto:pa-tanjungkarang@rocketmail.com
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1.5 Jadwal Waktu PKL 

 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester pendek yang 

berlangsung selama : 

Hari : Senin s.d. Jum‟at 

Tanggal : 16 Juli 2020  s.d. 20 September 2020 

Pukul : Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d 16.30 

WIB dan hari Jum‟at pukul 08.00 s.d. 17.00 

WIB 

Bagian : 1. Subbagian Kepegawaian 


