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RINGKASAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada 

laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di Kejaksaan Tinggi 

Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan Mei 2019.  

Penempatan PKL pada Kejaksaan Tinggi Lampung dibagi di beberapa bagian dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang Pidana Khusus, Intelijen dan 

Pembinaan yang dilakukan adalah pembuatan berbagai surat seperti surat cuti, surat laporan 

harian dan surat laporan khusus, pengarsipan surat masuk dan surat keluar serta perngarsipan 

berkas perkara. Pelaksanaan kerja pada bidang Pidana Khusus yang dilakukan adalah 

membuat rekapitulasi berkas perkara korupsi, membuat laporan berita acara,  rekap data asset 

korupsi dan membuat matriks perkara. Pelaksanaan kerja pada bidang Intelijen yang 

dilakukan adalah membuat surat laporan kegiatan harian dan surat laporan kegiatan khusus, 

laporan kegiatan jaksa menyapa RRI dan Laporan kegiatan bulanan. Pelaksanaan kerja pada 

bidang Pembinaan yang dilakukan adalah membuat surat cuti, merekapitulasi absesnsi 

pegawai, input dan update data aplikasi absensi kejaksaan serta mengadministrasikan surat 

masuk dan surat keluar. 

Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja dan ditemukan 

kendala atau masalah yang dihadapi seperti dalam hal pengarsipan berkas perkara, surat 

masuk dan surat masuk dan surat keluar yang kurang terstruktur sehingga pencarian berkas 

dan surat sulit ditemukan saat dibutuhkan dalam bidang Pidana Khusus. Pada bidang Intelijen 

mengalami suatu kendala dalam hal sistem pengajuan cuti masih menggunakan form kertas 

tulis tangan serta konfirmasi pengajuan cuti sering bertabrakan dengan pegawai lain. Dalam 

bidang Pembinaan terdapat suatu masalah yakni pendistribusian surat-surat ke bagian internal 

kejaksaan tinggi lampung masih secara konvensional serta pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar masih manual.  

 


