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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.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan penerapan ilmu pengetahuan, sikap, 

keterampilan seorang mahasiswa pada dunia kerja yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa sekaligus 

memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, dimana mahasiswa 

diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memberikan kompetensi 

pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dunia kerja.  

Berdasarkan buku panduan penulisan laporan PKL (FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia, 2018), Kegiatan PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 

Mahasiswa dalam menempuh perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa kegiatan PKL merupakan kegiatan yang strategis dalam 

membentuk kemampuan kompetensi mahasiswa sebagai lulusan yang professional. Dan 

progam PKL didukung dengan rencana yang sistematis dan terarah. Penulis melakukan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada instansi Pemerintahan di Provinsi Lampung yaitu 

Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi No.226 Teluk Betung, 

Bandarlampung.  

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, tim penyusun  

mendapatkan kesempatan mengimplementasikan teori-teori ataupun pembelajaran yang 

didapatkan pada masa perkuliahan di Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis juga 

mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan selama masa 

perkuliahan di Universitas Teknokrat Indonesia, Selain itu, tim penyusun dapat 

mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja, sehingga menjadikan tim penyusun 

kompeten, berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh 

Kejaksaan Tinggi Lampung.  
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1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu : 

1. Memberikan gambaran tentang penerapan ilmu yang didapat saat masa perkuliahan dan 

membandingkan dengan kondisi nyata di Lapangan. 

2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa. 

3. Mengarahkan mahasiswa uintuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna 

dalam penulisan PKL dan Laporan Praktek Kerja (PKL). 

4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja 

setelah lulus.  

5. Memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa calon lulusan saat di dunia 

kerja. 

6. Memberikan kesiapan diri sebagai bekal menghadapi dunia kerja. 

7. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan karyawan atau staf – staf 

Kejaksaan Tinggi Lampung sehingga menjadi bahan evaluasi bagi penulis sebelum 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah penulis lakukan, yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Menambah wawasan, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan kemampuan 

kompetensi jurusan yang di dapatkan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kejaksaan Tinggi Lampung. 

b) Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional sebagai bekal untuk terjun ke dunia 

kerja yang sebenarnya. 

c) Melatih mental dan mendapatkan motivasi agar lebih serius dan semangat dalam 

menjalani pekerjaan. 

 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Merupakan sarana ataupun jembatan dalam menjalin kerja sama antara perusahaan 

maupun instansi dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 
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3. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung 

a) Membantu menyelesaikan tugas-tugas kerja pada Kejaksaan Tinggi Lampung.  

b) Sebagai sarana kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun tempat pelaksanakan PKL ini yaitu di Kejaksaan Tinggi Lampung yang 

beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.226 Teluk Betung, Bandarlampung, Provinsi 

Lampung, kode pos 35224 yang ditampilkan pada gambar 1.1.  

Jarak Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kejaksaan Tinggi Bandarlampung 

adalah 9,3 km, dan waktu tempuh menggunakaan sepeda motor selama 20 – 30 menit. 

Berikut lokasi Praktik Kerja Lapangan menurut Google Maps 2019 yang ditampilkan pada 

Gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.1 Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
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Gambar 1.2.Denah Lokasi Kejaksaan Tinggi Lampung. 

 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 1 April 2019 sampai 31 Mei 

2019 atau selama kurang lebih 2 bulan, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung, 

dengan waktu kerja yaitu pada Tabel 1.1 : 

 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Jam Kerja 

Senin 07.30 – 16.00 WIB 

Selasa 07.30 – 16.00 WIB 

Rabu 07.30 – 16.00 WIB 

Kamis 07.30 – 16.00 WIB 

Jumat 07.30 – 16.30 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Adapun sejarah yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada saat sebelum 

reformasi dan pada saat setelah reformasi, berikut penjelasannya: 

2.1.1 Sebelum Reformasi 

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman 

kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah 

dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu 

di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama 

dalam Bahasa Sansekerta.  

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah 

pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk 

tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk 

menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.Para dhyaksa ini dipimpin oleh 

seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa 

tadi. 

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan 

bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). 

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa 

patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. 

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan 

Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan 

pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam 

sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan 

Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten 

Residen.  

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan 

tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan 

belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:  

a) Mempertahankan segala peraturan Negara  

b) Melakukan penuntutan segala tindak pidana  

c) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang  
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Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam 

menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam 

Wetboek van Strafrecht (WvS).  

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 

difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara 

Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan 

No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak 

Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo 

Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan 

memiliki kekuasaan untuk:  

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran  

2. Menuntut Perkara  

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.  

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.  

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara 

Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang 

diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan 

bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang 

ada masih langsung berlaku. 

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni 

tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni 

dalam lingkungan Departemen Kehakiman. 

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus 

menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.Sejak awal 

eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode 

kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga 

mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, 

serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.  

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama 

berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 
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tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini 

menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai 

penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan 

Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan 

Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat 

revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.  

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI 

sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu 

juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi 

Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 

tertanggal 20 November 1991.  

 

2.1.2 Masa Reformasi 

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah 

Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak 

Pidana Korupsi.Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang 

Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. 

Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai 

peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, maupun pihak lainnya. 

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) 

ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai 

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat 

bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus 

Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana 

(executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini 

dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai 

lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 
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Mengacu pada UU tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban 

oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 

2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa 

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi 

jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan 

wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu: 

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Melakukan penuntutan;  

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap;  

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  

d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang;  

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan penyidik.  

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c) Pengamanan peredaran barang cetakan;  

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;  

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.  
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Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat 

meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri 

sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan 

atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan 

bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan 

dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 

33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 

hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau 

instansi lainnya.Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan 

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. 

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai 

lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab.Kehadiran lembaga-lembaga baru 

dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra 

Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang 

dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja 

dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. 

Kendala tersebut antara lain:  

1. Modus operandi yang tergolong canggih  

2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya  

3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan  

4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan  

5. Manajemen sumber daya manusia  

6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)  

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai  

8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta 

pembakaran rumah penegak hukum  

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan 

berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke 

waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu 

UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 

Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga 

pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan 

UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak 
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adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan 

polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU 

ini. 

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan 

bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara 

konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan 

metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang 

mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam 

melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai 

extraordinary crime . 

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak 

pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-

masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, 

Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.  

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan 

penuntutan.Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI.Sementara 

khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional 

Kejaksaan.Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, 

antara lain di bidang penyidikan. Khususnya Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di 

Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan. 

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil 

Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan 

dan unsur pelaksana. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung adalah lembaga Kejaksaan R.I. dengan 

wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejati berkantor di kantor Kejati  Jl. W. Mongonsidi 

No. 226, Bandar Lampung Telp. 0721-482209.  

Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Suhartono, SH, sebagai Kepala 

Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur 

pembantu pimpinan dan unsur pelaksana pejabat Kejaksaan Tinggi Lampung. 
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2.2 Visi , Misi dan Logo Kejaksaan Tinggi Lampung 

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan instansi pemerintahan dibawah pengawasan 

pemerintah mengenai kasus serta perkara – perkara hukum yang akan dibina dan diawasi 

oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun Visi Misi dan Logo Kejaksaan 

Tinggi Lampung sebagai berikut: 

2.2.1. Visi  Kejaksaan Tinggi Lampung 

     ”Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan 

Akuntabel” Dengan Penjelasan: 

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum 

di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana 

tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, 

bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman 

umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 

Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan 

penyalahgunaan penodaan agama 

2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas 

nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang 

ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang 

memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku 

3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai 

semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh 

tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak 

publik 

4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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2.2.2.  Misi Kejaksaan Tinggi Lampung 

Adapun Misi Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan 

Tindak Pidana 

2. Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana 

3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam PenyelesaianMasalah Perdata dan 

Tata Usaha Negara  

4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan  Masyarakat 

5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola  Kejaksaan Republik 

Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

 

2.2.3.  Logo Kejaksaan Tinggi Lampung 

 

 

Gambar 2.1 Logo Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2019) 

 

Maknanya: 

Bintang Bersudut Tiga 

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi 

letaknya dan memancarkan cahaya. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan panutan 

dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus di 

hayati dan diamalkan. 
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Pedang 

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkinan / 

kebathilan dan kejahatan. 

Timbangan 

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan 

antara suratan dan siratan rasa. 

Padi dan Kapas 

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan 

masyarakat. 

Seloka “Satya Adi Wicaksana” 

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap 

warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna: 

1. Satya: Kesatiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. 

2. Adi: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama 

manusia. 

3. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kita dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan 

kekuasaan dan kewenangannya. 

Makna tata warna: 

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan 

keluhuran yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang 

menjadi landasan pengejaran/peraihan cita-cita. 
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2.3 Struktur Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Tinggi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2019) 

KABAG TATA 

USAHA 

 

MUTTAQIN HARAHAP,  
S.H., M.H. 

Jaksa Madya ( IV/a ) 
197902122001121002 

 

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN 

TINGGI LAMPUNG 

 

IDIANTO, S.H., M.H., 
Jaksa Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196605011987031003 

 

KEPALA KEJAKSAAN 

TINGGI LAMPUNG 

 

SARTONO, S.H. 
Jaksa Utama Madya (IV/d) 
NIP. 196109121989031002 

 

KOORDINATOR 
            
1. ANDRI JULIANSYAH, SH, MH. 

2. ISHAK, SH, MH. 

 

ASISTEN  

PEMBINAAN 

 

YULITARIA, SH, MH. 
Jaksa Utama 

Pratama (IV/b) 

196407081993032002 

ASISTEN  

INTELIJEN 

 

RAJA SAKTI H, SH. 
Jaksa Utama 

Pratama (IV/b) 

196809281990031002 

ASISTEN TINDAK 

PIDANA UMUM 

 

YULEFDI, SH.               
JAKSA UTAMA 

PRATAMA (IV/b) 
196212311991031013 

ASISTEN TINDAK 

PIDANA KHUSUS 

 

ANDI SUHARLIS, SH, 
MH. 

Jaksa Madya  
( IV/a ) 

197404161999031005 

ASISTEN PERDATA & 

TATA USAHA NEGARA 

 

SUGENG HARIADI, 

SH,MH.    JAKSA UTAMA 

PRATAMA (IV/b) 

196801011993031002 

ASISTEN  

PENGAWASAN 

 

SRI SUHARTINIM, SH, 
MH. JAKSA UTAMA 

PRATAMA (IV/b) 
196210121991032001 
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2.4 Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Lampung 

a) Tugas dari Kejaksaan Tinggi Lampung adalah melaksanakan tugas dan 

wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

b) Fungsi dari Kejaksaan Tinggi Lampung adalah: 

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian 

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung; 

2. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, 

pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta 

pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya; 

3. Pelaksanaan  penegakan  hukum baik  preventif  maupun yang berintikan 

keadilan di bidang pidana; 

4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang 

ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, 

pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdana dan tata usaha negara 

serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, 

kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa 

Agung; 

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim 

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan 

peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat;  

7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik 

di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL:   

Nama : Reviana Christy 

NPM : 16311338 

 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung tim 

penyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melakukan berbagai kegiatan yang 

ditugaskan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Berikut adalah rincian tim penyusun selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  

3.1.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung, 

penulis ditugaskan di Sub Bagian Pidana Khusus.  Adapun tugas-tugas yang diberikan 

yaitu: 

a) Membuat rekapitulasi berkas perkara korupsi 

b) Membuat laporan berita acara 

c) Rekap data aset korupsi 

d) Membuat matriks perkara 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja  

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis mendapatkan 

berbagai kegiatan. Adapun rincian kegiatan yang penulis lakukan di Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang sebagai berikut: 

1. Membuat Rekapitulasi 

Kasus perkara korupsi yang masuk di Kejaksaan Tinggi Lampung akan ditindak 

lanjuti oleh Jaksa yang berwenang. Kasus perkara korupsi yang sudah diselesaikan 

maupun yang belum terselesaikan akan direkap setiap bulannya untuk menjadi laporan 

Bidang Pidana Khusus ke Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. 
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Gambar 3.1 Rekapitulasi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

2. Membuat Laporan Berita Acara 

Laporan berita ini dibuat setelah Jaksa melakukan penelitian atas berkas-berkas 

perkara korupsi. Laporan berita acara ini berisikan nama tersangka dan keterangan para 

saksi-saksi yang sudah di wawancara sebelumnya. Laporan berita acara dibuat oleh 

penyidik yang bersangkutan dalam melakukan wawancara. Berita acara tersebut selain 

ditandatangani oleh penydik, ditandatangani pula olek semua pihak yang terlibat. 
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Gambar 3.2 Laporan Berita Acara 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 3.3 Laporan Berita Acara (Lanjutan) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3. Rekap Aset Korupsi 
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Pada tanggal 24 Mei 2019, penulis mendampingi Jaksa Tindak Pidana Khusus ke 

BPN Bandar Lampung untuk merekap semua data aset-aset  tersangka tindak pidana 

korupsi atasnama Sugiarto Wiharjo. 

 

Gambar 3.4 Rekap Aset Korupsi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Gambar 3.5 Mendampingi Jaksa Tindak Pidana Khusus ke BPN Bandar Lampung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

4. Membuat Matriks Perkara 

Pembuatan matriks perkara ini memudahkan dalam melihat, membaca dan mencari 

perkara tindak pidana korupsi yang sudah lama maupun berkas yang belum terselesaikan. 
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Gambar 3.6 Matriks Perkara 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Tempat PKL 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi 

Lampung, kendala yang dihadapi penulis yaitu pengarsipan berkas perkara, surat masuk 

dan surat keluar kurang terstruktur, sehingga pencarian berkas dan surat sulit ditemukan 

saat dibutuhkan. Pengarsipan berkas-berkas penting yang seharusnya disusun rapih 

berdasarkan jenis berkas masih sering ditumpuk dan tidak beraturan, terkadang pegawai 

pun lupa untuk membereskannya sehingga berkas-berkas tersebut selalu menumpuk dan 

rentan hilang. 

 

 

 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun cara yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi selama Praktik Kerja 

Lapangan di Kejaksaan Tingi Lampung: 



21 
 

 
 

1. Arsip adalah  kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena 

mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat di temukan kembali 

(Sedarmayanti, 2003). Pada saat kesulitan mencari berkas yang di maksud, sesuai 

dengan pengertian diatas. Ada 5 macam sistem penyimpanan arsip (Moekijat, 2002) 

yang dapat dipakai sebagai berikut: 

a) Sistem abjad (alphabetical system) 

Merupakan penggolongan dimana dokumen-dokumen di simpan menurut huruf-huruf 

yang pertama dari nama orang atau organisasi. 

b) Sistem nomor (numbering system) 

Merupakan penggolongan dimana tiap dokumen atau map diberi nomor dan disimpan 

menurut urutan nomor. 

c) Sistem geografis (geography system) 

Merupakan penggolongan dimana surat-surat atau arsip-arsip dibagi menurut letak 

wilayah. 

d) Sistem subyek (subject system) 

Merupakan penggolongan dimana dokumen-dokumen di susun menurut pokok soal 

bukan menurut nama perusahaan, koresponden-koresponden dan sebagainya. 

e) Sistem Tanggal/kronologis (chronology system) 

Merupakan penggolongan dimana tiap dokumen-dokumen di simpan menurut urutan 

tanggal. 

Dari uraian diatas, cara yang digunakan dalam mengatasi kendala untuk pencarian 

berkas klaim yang sulit ditemukan yaitu dengan cara menyusun berkas dengan urutan 

nomor (numbering system). 
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Gambar 3.7 Pengarsipan Berkas dengan Urutan Nomor 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 3.8 Pengarsipan Berkas dengan Urutan Nomor (Lanjutan) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

2. Solusi yang disarankan untuk pengarispan berkas perkara serta surat masuk dan surat 

keluar adalah membuat Aplikasi E-Document berbasis Web. 
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Pada  aplikasi ini  terdiri  dari tiga user yaitu Admin, Pegawai dan Pimpinan. Admin 

mempunyai hak akses untuk mengelola berkas perkara, mengelola jenis dokumen/surat, 

mengelola arsip surat masuk dan surat keluar, data cetak berkas, Pegawai mempunyai 

hak akses untuk melihat berkas perkara, upload dokumen/surat dan mengubah profil 

sedangkan Pimpinan hanya mempunyai hak akses untuk ubah profil, melihat arsip 

berkas dan surat serta certak berkas dan surat.  Adapun analisis kebutuhan sistem yang 

disarankan: 

a) Kebutuhan Fungsional: 

1. Pada aplikasi yang akan dirancang di butuhkan menu login yang berfungsi  untuk 

masuk ke menu utamanya.  

2. Menu utama berisikan menu beranda, data master, pegawai, arsip pegawai, laporan, 

pengguna, didalam menu data master memiliki form jenis berkas dan jenis surat, 

didalam menu laporan memiliki form laporan berkas perkara dan laporan surat 

masuk dan surat keluar , serta logout.  

3. Menu beranda digunakan untuk melihat detail status pengguna.  

4. Menu master data digunakan untuk meng-input-kan berkas perkara dan jenis surat.  

5. Menu pegawai digunakan untuk meng-input-kan data pegawai sesuai kebutuhan 

bagian masing – masing .  

6. Menu arsip data digunakan untuk melihat detail laporan pengarsipan.  

7. Menu logout digunakan untuk keluar dari system. 

b) Kebutuhan Non Fungsional  

1. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang akan digunakan untuk mendukung sistem yang akan diajukan 

adalah sebagai berikut :  

a) Monitor  

b) CPU  

c) Keyboard  

d) Mouse  

e) Scanner  

f) Printer  

2. Perangkat Lunak  

Perangkat lunak ( Software) yang digunakan diantaranya sebagai berikut:  

a) Sistem Operasi Microsoft Windows 7  

b) Xampp V3.2.1  
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c) Mozilla Firefox  

d) Google Chrome  

e) SQLyog Enterprise  

f) Dreamweaver CS 6 

Pengelolaan arsip pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam bidang Pidana Khusus, 

dengan dibuatnya fasilitas pencarian data arsip secara komputerisasi menggunakan 

system aplikasi program berbasis web dapat membantu pegawai dalam proses 

mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan, meminimalisir  kesalahan pada saat 

mengelola data arsip, serta memudahkan semua bagian untuk melihat langsung dari 

sistem data yang diperlukan. 
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3.2. Nama: Serli Septiyani 

 NPM: 16311292 

 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung, tim 

penyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melakukan berbagai kegiatan yang 

ditugaskan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, berikut adalah rincian tim penyusun selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

 

Gambar 3.9 Foto Bersama Sekretaris Penkum 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi 

Lampung, Penulis ditugaskan di  Bagian Intelijen Bidang Penegakan Hukum (Penkum). 

Adapun tugas – tugas yang diberikan yaitu: 

1. Membuat Laporan Kegiatan Khusus (Lapinsus) 

2. Membuat Laporan Kegiatan Harian (Lapinhar) 

3. Laporan Kegiatan Jaksa Menyapa RRI (Lapinsus – Lapinhar) 

4. Membuat Laporan Bulanan  (Labul) 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 
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Adapun kegiatan penulis selama melaksanakan PKL di Kejaksaan Tinggi Lampung 

yaitu: 

1. Laporan Kegiatan Khusus (Lapinsus) 

Membuat Laporan Khusus (Lapinsus), Laporan dibuat berdasarkan hasil rapat Kepala 

Asisten Intelijen dan Para Kasi (Kepala Seksi) bidang Intelijen dan para jajarannya 

terhadap kasus – kasus Penegakan Hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung yang ditujukan 

ke Kejaksaan Tinggi Agung Republik Indonesia.  

 

Gambar 3.10 Laporan Kegiatan Khusus 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

2. Laporan Kegiatan Harian (Lapinhar) 

Membuat Laporan Harian (Lapinhar), Laporan dibuat berdasarkan hasil dari Laporan 

Kegiatan Khusus untuk diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan 

diarsipkan di bagian Intelijen. 
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Gambar 3.11 Mengetik Laporan Harian Khusus 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

Gambar 3.12 Laporan Kegiatan Harian 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

3. Laporan Kegiatan Jaksa Menyapa RRI (Lapinsus – Lapinhar) 
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Kegiatan Jaksa Menyapa merupakan kegiatan rutin yang dilakukan bidang Intelijen 

Kejaksaan Tinggi Lampung 1 minggu sekali dilakukan setiap Hari Rabu melalui sarana 

Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) dalam rangka Jaksa Menyapa Masyarakat. 

 

Gambar 3.13 Kegiatan Jaksa Menyapa RRI 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

4. Membuat Laporan Bulanan (Labul) 

Laporan Bulanan dibuat berdasarkan Laporan Kegiatan Khusus (Lapinsus) dan Laporan 

Kegiatan Harian (Lapinhar) yang dilakukan setiap minggu nya terhadap kasus – kasus 

yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Lampung untuk dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Agung 

Republik Indonesia.  
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Gambar 3.14 Pengecapan Laporan Bulanan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Gambar 3.15 Laporan Bulanan 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 
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Adapun kendala yang dihadapi penulis selama melaksakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu: 

a. Sistem Pengajuan Cuti masih menggunakan Form Kertas Tulis Tangan (Manual) dalam 

hal ini membuat Pegawai yang ingin mengajukan cuti harus menulis sendiri dan 

menyerahkan ke bagian Kepegawaian. 

b. Konfirmasi Pengajuan Cuti sering bertabrakan dengan pegawai lain sehingga 

menyulitkan pegawai untuk mencari tanggal yang tepat sesuai kepentingan pegawai. 

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

a. Membuat Sistem Pengajuan Cuti Pegawai yang lebih modern lagi (Terkomputerisasi), 

agar memudahkan pegawai mengajukan cuti dengan tidak menulis di form kertas 

melainkan menginputkan sendiri melalui komputer dan otomatis dikirimkan langsung 

ke bagian Kepegawaian tanpa harus menyerahkan sendiri (berpindah gedung).  

Komputer adalah sebuah mesin yang dapat dikendalikan melalui perintah 

(programmable machine) yang dirancang secara otomatis melakukan serangkaian 

urutan perhitungan (arithmetic) atau proses-proses yang diurutkan secara logis (Hartono 

2013). 

Komputer adalah suatu perangkat kerasyang kompleks yang mampu memproses kata 

dan bilangan elektronik. Ada lima karateristik yang dimilki oleh komputer (Suryabrata 

2012), yaitu: 

1. Kecepatan tinggi, 

2. Memori luas, 

3. Bersifat universal,  

4. Fleksibel, dan  

5. Patuh. 

Komputer adalah peralatan (device) yang menerima data (input) dan menyimpan 

(starge) kemudian diproses (process) untuk menghasilkan data dalam bentuk lain 

(output) (Wahyudi 2012). 

b. Mengembangkan Sistem agar tanggal yang sudah diambil cuti oleh pegawai tidak bisa 

diinputkan lagi sehingga pegawai bisa mencari tanggal yang tepat untuk mengambil 

cuti agar tidak tabrakan dengan jadwal cuti pegawai lain. 

Sistem adalah suatu jenis jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 
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tujuan tertentu (Yakub 2012). Sistem yakni suatu benda atau entitas yang himpunan 

dari berbagai bagian atau komponen, dan sekaligus juga suatu proses atau metode atau 

cara untuk mencapai tujuan yaitu saling berhubungan secara terorganisasi berdasar 

fungsi - fungsinya (Hartono 2013). Sistem adalah suatu urutan kegiatan yang saling 

berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(Ladjamudin 2013). Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian (subsistem) yang 

terkait menjadi suatu bentuk mekanisme kerja yang memberikan fungsi dan manfaat 

tertentu (Sutarman 2012). 

c. Solusi yang disarankan oleh tim penyusun, dalam pengolahan data pegawai tepatnya 

pengajuan cuti pegawai pada Kejaksaan Tinggi Lampung selama ini masih manual 

menggunakan kertas–kertas yang mengakibatkan penumpukkan kertas pada Kejaksaan 

Tinggi Lampung. Adapun saran dari tim penyusun PKL sebaiknya Kejaksaan Tinggi 

Lampun mengembangkan sistem pengajuan cuti pegawai dari konvensional menjadi 

terkomputerisasi, selain dapat meminimlakan penggunaan kertas Kejaksaan Tinggi 

Lampung dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi di era modern saat ini. Dengan 

dibuatkannya sistem pengajuan cuti pegawai terkomputerisasi berbasis desktop.   

Metode yang akan digunakan yaitu melakukan: 

1. Observasi pada Kejaksaan Tinggi Lampung tepatnya ke bagian kepegawaian 

2. Wawancara terhadap Pimpinan serta pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung 

3. Studi Pustaka, menemukan beberapa referensi sistem pengajuan cuti pegawai 

terkomputerisasi 

4. Studi Lapangan 

5. Rancangan Sistem Pengajuan Cuti Pegawai berbasis Dekstop 

6. Dan Pemeliharaan Sistem. 

 

 

Adapun perangkat keras yang akan digunakan untuk mendukung sistem yang akan 

diajukan adalah sebagai berikut:  

a) Monitor  

b) CPU  

c) Keyboard  

d) Mouse  

e) Scanner  

f) Printer  
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Adapun perangkat lunak ( Software) yang digunakan diantaranya sebagai berikut:  

a) Visual Studio 2018 

b) MySQL 

Berikut adalah penjelasan kerangka kerja dari sistem yang disarankan: 

a) Rumusan Masalah  

Didalam metode perumusan masalah ini biasanya dilakukan sebagai acuan untuk 

mengumpulkan sumber data yang bias digunakan untuk melakukan perancangan sistem 

informasi. 

b) Mempelajari Literatur 

Metode ini dilakukan sebagai sumber referensi dalam memperoleh data baik secara 

tertulis maupun berupa rekaman untuk mendukung pemrograman dalam sebuah sistem 

informasi. 

c) Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

oleh penulis untuk mencapai tujuan penelitian dalam merancang sebuah sistem 

informasi. 

d) Perancangan Sistem 

Perancangan Sistem mencakup pembuatan program aplikasi. Bahasa pemrogramam 

yang digunakan adalah Visual Studio 2008 dan SQL Server 2008. 

e) Implementasi  

Metode ini digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan hasil desain kedalam 

pemrograman yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang telah didesain 

kedalam bentuk pemrograman yan g akan dihasilkan dengan tujuan yang dibuat 

berdasarkan kebutuhan. 
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3.3. Nama: Sangga Pramana 

    NPM: 16311308 

 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung tim 

penyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melakukan berbagai kegiatan yang 

ditugaskan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Berikut adalah rincian tim penyusun selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.   

3.3.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi 

Lampung, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Kepegawaian. Adapun tugas-tugas yang 

diberikan yaitu: 

a) Menginput dan mengupdate data absensi pegawai 

b) Rekapitulasi absensi pegawai  

c) Membuat surat cuti pegawai 

d) Membuat dotsir pegawai 

e) Mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar 

f) Maintenance peralatan kantor 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama tim penyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melaksanakan 

praktik kerja lapangan di Bagian Pembinaan pada Sub Bagian Kepegawaian, tim penyusun 

telah melakukan beberapa pekerjaan, berikut kegiatan sehari-hari selama Praktik Kerja 

Lapangan (PKL): 

a. Menginput dan mengupdate data absensi pegawai. 

Absensi di kejaksaan sudah menggunakan fingerprint dan face ID termasuk Bagian 

Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung terutama pada Sub Bagian Kepegawaian tapi 

untuk cuti, izin, sakit dan dinas luar akan di input melalu aplikasi absensi kejaksaan, 

absensi pegawai sangat berpengaruh pada besaran tunjangan yang akan diterima para 

pegawai, oleh sebab itu setiap kehadiran mulai dari hari kerja hingga jam kerja dan 

kegiatan seperti dinas luar dan cuti tahunan para pegawai harus terdata pada system 

absensi kepegawaian Kejaksaan Tinggi Lampung. 
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Gambar 3.16 Absensi Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2019) 

 

b. Rekapitulasi Absensi Pegawai 

Data absensi pegawai di Bidang Pembinaan yang sudah memakai system fingerprint 

dan face ID otomatis masuk ke database dan terecord kedalam aplikasi absensi kejaksaan, 

namun pada bulan april kemarin system fingerprint mengalami kerusakan atau error 

sehingga ada sekitar 7 hari kerja data absensi pegawai tidak terdata pada system absensi 

sehingga dilakukan rekapitulasi absensi manual pada hari-hari yang tidak terdata tersebut. 
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c.  

Gambar 3.17 Rekapitulasi Absensi Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2019) 
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d. Membuat surat cuti pegawai 

Setiap pegawai yang ingin dan akan mengambil jatah cuti tahunan harus mengisi form 

pengajuan cuti tahunan yang nantinya akan dibuatkan surat permohonan cuti yang harus di 

tanda tangani oleh masing-masing kepala Bidang kerja para pegawai ataupun jaksa yang 

ingin mengajukan cuti tahunan. 

 

 

Gambar 3.18 Surat Cuti Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 



37 
 

 
 

 

e. Membuat dosir pegawai 

Dosir kepegawaian adalah himpunann arsip dari seorang pegawai yang disusun secara 

kronologis dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentiannya. Pada saat saya PKL di 

Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam satu minggu paling tidak ada satu pegawai atau jaksa 

yang harus dibuat dan diarsipkan dosir nya. Dokumen-dokumen kepegawaian yang harus 

ada dalam dosir biasanya seperti keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan sertifikat diklat.   

f. Mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar 

Hampir setiap hari ada surat yang harus di administrasikan, baik itu surat masuk atau 

surat keluar. Surat-surat yang masuk  ditujukan kepada Asisten Pembinan dan Kepala Sub 

bagian kepegawaian yang berisi tujuan surat tersebut hendak diberikan kepada siapa dan 

apa tindak lanjut untuk surat tersebut kemudian surat yang telah selesai ditindak lanjuti 

akan diarsipkan sesuai dengan jenis surat. Sedangkan surat keluar di distribusikan lewat 

Pos atau pun layanan antar paket seperti JNE. 

g. Maintenance peralatan kantor 

Pada bidang sub bagian Kepegawain terdapat 5 buah komputer dan 4 buah printer yang 

setiap minggu nya rutin dilakukan pemeliharaan berupa pengecekan dan perawatan. 

Maintenance printer bisanya berupa pembersihan bagian-bagian printer dan pengcekan 

tinta printer serta dibersihkan melalui properties printer. Sedangkan komputer tahap 

perawatan yang dilakukan yaitu: 

a) Membersihkan kabel dan bagian computer 

b) Scan antivirus dan spyware 

c) Defragment 

d) Disk cleanup 

e) Update OS dan backup data 
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3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tingi 

Lampung sub bagian Kepegawaian adalah: 

1. Distribusi surat-surat ke bagian-bagian internal Kejaksaan Tinggi Lampung 

kebanyakan masih secara konvensional.  

Distribusi disposisi surat pada Kejaksaan Tinggi Lampung diantar langsung ke bidang-

bidang yang berbeda gedung serta hampir semua terdiri dari dua lantai. Jika hanya satu 

disposisi, mungkin tidak akan menjadi masalah. Bagaimana jika ada puluhan disposisi 

surat yang harus segera diurus dalam hari yang sama? Padahal disposisi surat perlu 

dilakukan monitoring, apakah sudah diterima, sudah dibaca atau sudah disetujui. Dan 

cukup memakan waktu dan melelahkan karena setiap hari banyak sekali surat-surat 

yang harus di distribusikan serta mengharuskan kita untuk bolak-balik untuk distribusi 

disposisi surat. 

2. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang masih manual. 

Sehingga jika data-data surat tersebut diperlukan kembali dikemudian hari, maka harus 

mencarinya dalam buku agenda surat yang tebal sebelum mencari ke lemari 

pengarsipan surat. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan memerlukan waktu yang lama 

untuk melakukan pencarian surat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan secara 

efektif dan efesien. 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Berikut adalah cara mengatasi kendala yang dihadapi selama Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Lampung: 

1. Digitalisasi informasi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita 

dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, 

disimpan, dikelola, dan didistribusikan (wikipedia). Digitalisasi dalam tracking 

disposisi menjawab permasalahan persuratan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Semua 

data tersimpan dalam database yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Disposisi 

surat bisa dilakukan meskipun pimpinan sedang tidak berada di kantor. Ini bisa 

meminimalisir keterlambatan tindak lanjut disposisi. Tracking disposisi secara digital 

sangat penting dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan 

mempercepat proses tindak lanjut. Saat ini sudah tersedia sistem disposisi surat secara 

database atau elektronik yang bisa di gunakan. 
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2. Pengarsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, 

pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyiapan arsip menurut 

sistem tertentu (Badri, 2007). Untuk mengatasi permasalahan dalam pencarian surat-

surat masuk dan keluar, sangat penting sekali membuat Sistem Persuratan Elektronik. 

Semua surat dapat diarsipkan secara elektronik. Selain itu kantor juga lebih tertata rapi 

dengan adanya Sistem Persuratan Elektronik. Mencari surat tidak lagi memakan waktu 

yang lama dengan mencari satu per satu surat di ruang arsip. Hanya dengan mengetik 

nomor surat di aplikasi, maka informasi dan dokumen surat akan muncul di layar 

komputer secara cepat. 

Kegiatan pengelolaan arsip digital setidaknya meliputi dua hal, yaitu: (1) penyimpanan 

arsip dan (2) penemuan kembali arsip. Kegiatan penyimpanan arsip digital merupakan 

kegiatan pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan alih media arsip sampai pada 

penataan arsip dalam media baru. Alih media arsip adalah proses pengalihan media 

arsip dari satu bentuk media ke bentuk media arsip lainnya, dengan menggunakan alat 

pemindai (scanner) dalam rangka penyelamatan fisik dan informasi arsip. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 40, disebutkan bahwa alih media 

arsip merupakan salah satu cara (kegiatan) dalam pemeliharaan arsip dinamis. Jika 

dilihat dari tujuannya, setidaknya ada dua tujuan dilakukannya alih media arsip, yaitu 

(1) untuk mempercepat layanan akses (aktif dan inaktif), dan (2) untuk pelestarian arsip 

(statis statis). Tujuan alih media arsip untuk mempercepat layanan akses arsip, 

dilakukan terkait tujuan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.  

Sementara penemuan kembali arsip merupakan kegiatan penemuan kembali arsip-arsip 

yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan organisasi.  

Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyimpanan arsip digital, 

khususnya yang terkait alih media arsip dari media kertas ke media elektronik 

(komputer) yang dapat terdapat pada gambar 3 adalah:   

1. Menyiapkan surat/naskah dinas yang akan dialihmedia.  

2. Melakukan scanning terhadap naskah/surat.  

3. Membuat folder-folder pada komputer, sebagai tempat penyimpanan surat atau 

naskah dinas yang telah di-scan.  

4. Membuat hyperlink yaitu menghubungan antara daftar arsip dengan arsip hasil scan.  

5. Membuat kelengkapan administrasi alih media, yang terdiri dari:  

a) Surat Keputusan Tim Alih media,  
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b) Berita acara persetujuan alih media,  

c) Berita acara legalisasi alih media,  

d) Daftar arsip usul alih media, dan 

e) Daftar Arsip Alih media.  

Sementara penemuan kembali arsip digital dapat dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut:  

1. Menyiapkan perangkat komputer, dimana arsip digital tersimpan.  

2. Membuka folder daftar arsip yang menyimpan file arsip yang akan dicari.  

3. Melakukan pencarian file arsip pada daftar arsip. 

4. Membuka file arsip yang sudah ditemukan, melalui fasilitas hyperlink.  

5. Melakukan pencetakan (print) arsip.  

Arsip digital adalah arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk 

terputus-putus, atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau 

dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk 

biner, sehingga arsip dapat pergunakan atau dimanfaatkan. Penyimpanan arsip dalam 

bentuk digital merupakan salah satu alternatif solusi dalam praktik pengelolaan arsip 

manual/berbasis kertas. Hal ini dimungkin karena penyimpanan arsip dalam bentuk 

digital memberikan banyak keuntungan dalam hal peningkatan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan arsip.Media penyimpanan arsip digital, biasanya memiliki bentuk yang 

berbeda dengan fisik arsip aslinya. Oleh karena itu biasanya dilakukan proses alih 

media arsip, dari media aslinya ke media baru. Selain itu, karakteristik dari arsip digital 

adalah arsip tidak bisa dibaca secara langsung. Biasanya agar arsip digital ini bisa 

dibaca atau dipergunakan memerlukan alat bantu seperti komputer. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan   

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Lampung, 

banyak pengetahuan, wawasan bertambah luas serta pembelajaran yang luar biasa 

berharga yang tim penyusun dapatkan. Bukan hanya secara akademik saja yang 

didapatkan tetapi juga keluarga baru dan kepercayaan, karena selama tim penyusun 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) hampir tidak merasakan perbedaan antara 

pegawai dengan tim penyusun.  Dengan demikian tim penyusun dapat menyimpulkan 

beberapa hal yang didapatkan dari Praktik Kerja Lapangan di Kejaksaan tinggi Lampung 

sebagai berikut:  

1. Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tim penyusun 

membantu proses kinerja pegawai ada Kejaksaan Tinggi Lampung, diantaranya: 

a. Bagian Pidana Khusus sub bagian Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi 

1. Penulis dapat lebih teliti dalam mengerjakan sutu tugas yang diberikan. 

2. Dalam pengarsipan berkas dibutuhkan sistem pengarsipan berkas secara 

terkomputerisasi untuk mempermudah pegawai dalam mencari berkas tersebut 

saat dibutuhkan. 

b. Bagian Pembinaan sub bagian Kepegawaian  

1. Penulis dapat lebih bekerjasama secara tim dan siling membantu pada setiap 

pekerjaan dengan staff pegawai dan siswa/mahasiswa pkl lainnya. 

2. Perlunya digitalisasi surat menyurat agar membuat waktu dan tenaganya lebih 

efisien. 

c. Bagian Penegakan Hukum sub bagian Intelejen  

1. Penulis mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan secara profesional 

2. Dalam pembuatan laporan khusus dan laporan harian isi dari laporan tersebut 

harus berdasarkan hasil dari video conferences Kepala Asisten Intelejen selaku 

pimpinan dan Kepala Seksi Penegak Hukum serta para jajarannya, sehingga 

berita acaranya menjadi isi dari laporan kegiatan khusus dan laporan kegiatan 

harian Kejaksaan Tinggi Lampung yang akan ditujukan ke Kejaksaan Agung RI. 
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2. Tim penyusun dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari dari Universitas Teknokrat 

Indonesia pada Kejaksaan Tinggi Lampung.  

3. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL),  tim penyusun banyak 

mengetahui tentang prosedur dan tata kerja serta tanggung jawab kerja pada dunia kerja 

yang bisa diterapkan kelak ketika masuk kedalam dunia pekerjaan.   

4. Tim penyusun jadi mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang di lakukan oleh pegawai 

Kejaksaan tinggi Lampung, yang sebelumnya tidak pernah ketahui bahkan jauh dari 

bayangan.  

5. Tim penyusun dapat membantu Kejaksaan tinggi Lampung dalam menyelesaikan 

masalah-masalah maupun tugas-tugas. 

6. Tim penyusun dapat membawa nama baik almamater Universitas Teknokrat Indonesia 

pada Kejaksaan tinggi Lampung, sehingga Universitas Teknokrat Indonesia dapat terus 

menjalin kerja sama dengan Kejaksaan tinggi Lampung terutama pada program Praktik 

Kerja Lapangan.   

 

4.2. Saran   

Setelah melaksanakan Peraktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan tinggi Lampung. 

Adapun saran bagi Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang akan melaksanakan 

PKL selanjutnya di Kejaksaan tinggi Lampung berupa :  

1. Perlunya memahami kompetensi troubleshooting komputer dan jaringan, agar dapat 

dengan cepat menemukan solusi dari masalah yang muncul.  

2. Perlunya memahami pembuatan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk 

memperbaharui sistem yang masih manual.  

3. Diharapkan untuk Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia ada baiknya melakukan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester pendek, dikarenakan tugas kampus dan 

tuga yang di dapat di Kejaksaan tinggi Lampung tidak bisa di selesaikan dengan 

maksimal.    
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Lampiran 2 

Keterangan : Foto Bersama Staff Tindak Pidana Khusus 

 

 

Lampiran 3 

Keterangan : Foto Bersama Staff Pembinaan dan Kepegawaian 

 

 

 



46 
 

 
 

Lampiran 4 

Keterangan : Foto Bersama Kaur Kepangkatan dan Mutasi Pegawai 
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Lampiran 5 

Keterangan : Foto Penyerahan Kenang-Kenangan dari Dosen Pembimbing PKL di 

Universitas Teknokrat Indonesia  kepada Pembina PKL di Kejaksaan Tinggi Lampung 

 

 

Lampiran 6 

Keterangan : Foto Bersama Dosen Pembimbing PKL Universitas Teknokrat Indonesia 
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Lampiran 7 

Keterangan : Presensi Tanggal 1 April – 31 Mei 2019 
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Lampiran 8 

Keterangan : Presensi Tanggal 1 April – 31 Mei 2019 (Lanjutan) 
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Lampiran 9 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy 
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Lampiran 10 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy  (Lanjutan) 
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Lampiran 11 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana 
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Lampiran 12 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana (Lanjutan) 
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Lampiran 13 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Serly Septiyani 
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Lampiran 14 

Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Serli Septiyani (Lanjutan) 
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Lampiran 15 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy 
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Lampiran 16 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy (Lanjutan) 
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Lampiran 17 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy (Lanjutan) 
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Lampiran 18 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Reviana Christy (Lanjutan) 
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Lampiran 19 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana 
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Lampiran 20 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana (Lanjutan) 
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Lampiran 21 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana (Lanjutan) 
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Lampiran 22 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Sangga Pramana (Lanjutan) 
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Lampiran 23 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Serli Septiyani 
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Lampiran 24 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Serli Septiyani (Lanjutan) 
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Lampiran 25 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Serli Septiyani (Lanjutan) 
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Lampiran 26 

Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan Serli Septiyani (Lanjutan) 
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Lampiran 27 

Keterangan : Foto Bersama Jaksa Tindak Pidana Khusus 

 

 


