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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan kerja praktek bagi mahasiswa di suatu lembaga

pendidikan tinggi pada umumnya telah dianggap sebagai kegiatan wajib dan

menjadi komponen penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan di

Indonesia. Proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sendiri diatur

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (selanjutnya akan disebut UU SPN). Menurut UU SPN, fungsi dan

tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara

yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi

(selanjutnya akan disebut dengan PP 57/1998) menyatakan penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia didasarkan atas pertimbangan :
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a. Bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dalam hubungan

antara bangsa yang semakin meningkat;

b. Bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan kerja praktek mahasiswa juga sejalan dengan tujuan pendidikan

tinggi yang diatur berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

1999 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya akan disebut Psl 2 PP No 60/1999)

yang menyatakan :

Tujuan pendidikan tinggi adalah :

a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian;

b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kebudayaan nasional.

Terkait dengan kegiatan kerja praktek mahasiswa tersebut, maka Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 lebih

menegaskan bahwa tugas akhir penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah untuk

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,
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mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian.

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu perguruan tinggi di

Indonesia yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk

menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di atas. Dalam hal ini Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

yang merupakan bagian dari Universitas Pelita Harapan turut mengemban

kepercayaan dan tanggungjawab tersebut melalui program yang diarahkan pada

hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3

ayat 2 Kepmendiknas RI No. 232/U/2000, yakni menghasilkan sarjana hukum

yang mampu :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian

tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan

merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan

keahliannya.

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya

sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan

pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai

dengan tata kehidupan bersama.

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya

dibidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.

4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian yang merupakan keahliannya.
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Penulis memilih kantor Notaris dan PPAT Lieke Tikilie, SH. sebagai

tempat untuk melaksanakan magang. Kantor notaris ini telah memiliki kredibilitas

dan prestasi yang baik di bidang notaris. Kantor Notaris & PPAT Lieke Tikilie

menangani berbagai macam pembuatan akta-akta, baik yang berkaitan dengan

pertanahan, dengan berbagai seluk beluknya dan juga pembuatan akta pendirian

badan hukum. Sehingga tepat jika penulis ingin mengetahui dan mempelajari

langsung praktek kerja lapangan dalam proses pembuatan akta, pengecekan,

sampai akta tersebut selesai, tentunya dengan berbagai kendala dan kesulitan yang

perlu dihadapi dan jalan keluar terbaiknya. Dalam praktek magang penulis

memperoleh banyak hal dan pengalaman baru sehingga semakin mengerti tentang

profesi notaris secara nyata. Didasari dengan teori, konsep dan ilmu pendidikan

yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta pengalaman dan pengamatan

selama magang, penulis membuat laporan magang. Penulisan laporan magang

telah membuka peluang besar bagi penulis untuk melakukan studi banding antara

teori-teori hukum yang ada pada kepustakaan dengan praktek hukum pada dunia

kerja, sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh gambaran dan hasil yang

nyata dari magang tersebut, yang tentunya akan memberikan sumbangan ilmu dan

pengalaman yang cukup besar bagi penulis nantinya.

1.2 Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek

1.2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek

Kegiatan kerja praktek mahasiswa selain didasarkan pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku yakni UU SPN, PP No. 57/1998, PP No.
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60/1999, kegiatan kerja praktek ini juga telah dijadikan sebagai bagian integral

dari kurikulum dan bersifat intrakurikuler beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Kegiatan kerja praktek juga merupakan upaya untuk menempu proses kualifikasi

lulusan sarjana hukum berdasarkan Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 di atas.

Oleh karena itu kegiatan kerja praktek atau program magang bagi mahasiswa telah

ditetapkan sebagai mata kuliah wajib di Universitas Pelita Harapan yang

kemudian ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah wajib

dengan bobot kredit 6 (enam) SKS yang wajib diprogramkan pada semester

genap.

Fakultas Hukum mengarahkan mahasiswa program Kerja Praktek

(selanjutnya disebut KP) untuk bekerja pada instansi atau lembaga swasta maupun

pemerintah yang dipandang berguna untuk memberikan bekal keterampilan dan

pengalama bagi mahasiswa di dunia kerja yang berhubungan erat dengan

profesinya sebagai ahli hukum

1.2.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek

Adapun tujuan kegiatan kerja praktek (KP) adalah sebagai berikut :

A. Secara Umum :

a. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga yang

secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan

menanggulangi permasalahan di tempat kerja;
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b. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu,

teknologi dan seni dalam upaya memajukan lembaga atau instansi

tempat kerja;

c. Agar Universitas Pelita Harapan dapat menghasilkan sarjana yang

dapat menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi

lembaga atau instansi pemerintah atau swasta tempat kerja. Dengan

demikian para lulusan menjadi tenaga siap pakai dan terlatih

menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis;

d. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga

atau instansi pemerintah atau swasta sehingga perguruan dapat

lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta

penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

B. Secara Khusus :

a. Meningkatkan pengertian mahasiswa tentang lembaga atau instansi

pemerintah atau swasta tempat bekerja termasuk aktifitas,

dinamika dan permasalahannya;

b. Mahasiswa dapat memahami kondisi dan situasi dunia kerja nyata

baik secara teknis maupun non teknis;

c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang baru sebagai

bekal sebelum lulus menjadi sarjana sehingga siap memasuki dunia

kerja;
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d. Mahasiswa dapat membandingkan dan menerapkan pengetahuan

akademis yang diperoleh selama kuliah di lokasi tempat berpraktek

kerja.

Maksud dan tujuan mahasiswa mengikuti kerja praktek :

1. Memperdalam pengertian tentang cara berpikir dan bekerja sesuai

bekal ilmu dan teori yang dimilikinya sehingga dapat menghayati

dinamika, permasalahan dan kesulitan dunia kerja yang nyata;

2. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran

mahasiswa dalam melakukan perumusan dan pemecahan masalah

yang pragmatis ilmiah;

3. Memberikan keterampilan, pengalaman belajar dan bekerja sebagai

calon professional sehingga terbentuk sikap dan mental rasa

memiliki atas sebuah pekerjaan;

4. Melalui pengalaman kerja dalam melakukan penelaahan,

perumusan dan pemecahan masalah, dengan demikian akan lebih

menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa dalam

arti peningkatan keahlian dan tanggung jawab.

 


