
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu Universitas yang ada 

di Bandar Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia merupakan Universitas 

yang mengutamakan kualitas mahasiswa yang memiliki kompetensi dan etika 

yang professional untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Oleh sebab itu perlu 

adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

PKL merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL merupakan sarana 

pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang 

kompeten pada bidangnya masing-masing. PKL juga sebagai media untuk 

memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja agar mampu memahami etos kerja 

pada instansi atau perusahaan. PKL bertujuan untuk memperoleh wawasan dan 

memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang diberikan dari suatu instansi. 

Harapannya mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam Praktik Kerja Lapangan di instansi atau 

perusahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung 

dalam proses kinerjanya menggunakan Teknologi dan Informasi Komputer. 

Diantaranya ada pada sub bagian Bidang Hukum dan Kerukunan Umat Beragama 

(Hukum & KUB) yang bertugas dalam Pemberdayaan masyarakat dan kerukunan 

setiap umat beragama dengan mengadakan seminar dan kegiatan yang bertujuan 

untuk memperat hubungan antar umat beragama, Bidang Perencanaan dan 

Keuangan yang bertugas dalam perencanaan anggaran dana dan segala urusan 

keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung, dan 

Bidang Pendidikan Madrasah (PenMad) yang bertugas dalam pelayanan, 

bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi dalam Pendidikan 

Madrasah. Dalam kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Lampung masih banyak pekerjaan yang harus 

dilakukan, hal ini disebabkan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung berkewajiban untuk mengelola beberapa hal yang menyangkut 

Pelayanan masyarakat di beberapa daerah di provinsi Lampung yang jumlahnya 
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sangat banyak. Pelayanan yang dilakukan untuk jumlah yang banyak tentu bukan 

pekerjaan yang mudah karena dalam pekerjaannya memerlukan tenaga yang 

memiliki keuletan, ketelitian, serta pemahaman penggunaan teknologi untuk 

menunjang pekerjaan di setiap bidang dan subbagian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan PKL 

di Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

PKL bertujuan untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dari kerja nyata 

yang di dapat dari instansi. Adapun tujuan dari PKL:  

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang dan sub-

subbidang pekerjaan yang ada di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung. 

2. Mampu beradaptasi, mengembangkan kepribadian dan meningkatkan 

produktivitas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung. 

3. Untuk memberikan pengalaman nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan di Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung. 

4. Mengetahui bagaimana tata cara kerja yang ada di Kantor Wilayah Kementrian 

Agama Provinsi Lampung. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL harus mampu berguna dan memperoleh manfaat, terutama 

manfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Adapun kegunaan PKL adalah : 

1. Menumbuhkan rasa disiplin terhadap waktu, bertanggungjawab terhadap 

pekerjaan, saling menghormati terhadap karyawan atau pengunjung instansi. 

2. Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional dalam usaha pembekalan 

untuk terjun kelapangan pekerjaan yang sebenarnya. 

3. Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan 

lingkungan kampus. 

4. Menumbuhkan dan menerapkan silaturahmi antar instansi/perusahaan, kampus, 

dan mahasiswa PKL. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat di : 

 

Gambar 1.1. Denah Lokasi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung 

instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 

alamat : Jalan Cut Mutia no. 27 Teluk Betung, Bandar Lampung 

kode pos : 35221 

telepon : (0721) 481533 

website : lampung.kemenag.go.id 

e-mail : kanwillampung@kemenag.go.id 

1.5 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester genap di Kementrian Agama 

Provinsi Lampung yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2017 sampai 7 Agustus 

2017, yang masing-masing di tempatkan pada : 

- Bidang Pendidikan Madrasah 

- Subbag Perencanaan & Keuangan 

- Subbag Hukum & KUB 

Waktu pelaksanaan PKL pada di Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Waktu pelaksanaan PKL 

Hari Masuk Istirahat Selesai 

Senin 07.30 WIB 11.45 – 12.45 WIB 16.00 WIB 

Selasa 07.30 WIB 11.45 – 12.45 WIB 16.00 WIB 

Rabu 07.30 WIB 11.45 – 12.45 WIB 16.00 WIB 

Kamis 07.30 WIB 11.45 – 12.45 WIB 16.00 WIB 

Jum’at 07.30 WIB 11.30 – 13.00 WIB 16.30 WIB 
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