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INTISARI/ABSTRAK 

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 yang dihadapi di 

instansi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A selama 2 bulan  yaitu pada tanggal 

15 juli 2019 sampai dengan 06 September 2019. 

 Pkl bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi 

mahasiswa secara langsung mengenai prosedur kerja, mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh pada saat kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, mendapatkan pengalaman 

langsung dari tempat pelaksanaan Pkl sebelum ke dunia kerja yang sesungguhnya, 

mampu bersosialisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A 

 Penempatan PKL pada instansi ini dibagi di beberapa bagian dengan bidang kerja 

yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Perencanaan Teknologi  Dan Pelaporan 

(PTIP) kegiatan kerja yang dilakukan adalah publikasi tuntutan perkara, sinkronisasi 

sipp, dan memperbaiki kompter, laptop, maupun printer yang sedang dalam masalah 

yang masih dapat ditangani. Di bagian PERDATA beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

adalah menuliskan hasil perkara yang ada di website SIPP ke buku register perkara, 

menulis delegasi surat masuk dan menuliskan nomor perkara. Kemudian pada bagian 

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) mengerjakan pengarsipan data perkara yang 

sudah selesai, membuat surat putusan dan pengisian buku register. Setelah melaksanakan 

Pkl, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pkl sangat berguna bagi penulis karena 

dapat menambah pengalaman dan pengetahuan  yang dunia kerja yang   sesungguhnya.   

Sehingga   dapat   dijadikan   bekal   untuk   memasuki dunia kerja yang sesungguhnya 

di masa datang. 

 

Kata Kuci : PKL, Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Tindak Pidana Korupsi  

(TIPIKOR), Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan (PTIP), PERDATA
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pkl 

 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab 

tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Pkl. Hal ini merupakan realisasi 

tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian 

program Pkl adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang 

menjadi mitra program Pkl. 

Pkl Selain bermanfaat bagi mahasiswa/i, pelakasanaan Pkl juga bermanfaat bagi 

industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri 

sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh kalangan akademis. Selain itu, 

Perusahaan/Institusi juga mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/i yang 

melaksanakan Pkl. 

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai 

dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas mahasiswa/i yang 

handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat Indonesia bersaing dalam 

meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana maupun prasarana. 

Pembelajaran dari pengalaman langsung dapat diimplementasikan dengan adanya Pkl. 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program Pkl 

merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi 
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mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program Pkl didukung dengan perencanaan yang 

Sistematis dan Terarah. 

Pkl dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. 

Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat Pkl tersebut. 

Pada tahun 2019 Jurusan Informatika FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

mengadakan Pkl bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 

2019 sampai dengan 06 September 2019. 

Penulis memilih tempat Pkl pada Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA 

Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. karena penulis ingin mengetahui apa tugas 

dan fungsi pokok, cara mengolah dan mendapatkan data-data, dan kemajuan-kemajuan 

apa saja yang telah dicapai, serta kegiatan apa saja yang ada di Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Kelas IA Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Informasi yang 

diketahui penulis dapat menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah 

pengalaman penulis. 

Program Pkl merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah di tempuh 

oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Pkl dapat diartikan sebagai 

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

kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian Pkl adalah suatu kegiatan 

yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan 

berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah 

dipelajari. Pkl diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. Pkl merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 
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1.2      Maksud dan Tujuan  

1.2.1    Maksud  

Adapun maksud diadakannya Pkl pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 

1A adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui lebih jauh tentang proses kerja di instansi pemerintah 

2. Mengetahui lebih jauh tentang penerapan Teknologi Informasi pada instansi 

pemerintah. 

1.2.2   Tujuan 

Adapun tujuan diadakannya pelaksanann Pkl adalah: 

1. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapat selama perkuliahan 

pada dunia kerja. 

2. Melatih penulis agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia 

kerja. 

3. Dapat mengetahui aktivitas Pekerjaan Instansi pemerintah. 

4. Memperluas wawasan kerja. 

1.3.     Kegunaan  

1.3.1.   Kegunaan Pkl Bagi Mahasiswa 

Kegunaan Pkl bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan dan mempraktikkan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

masa kuliah pada dunia kerja. 

2. Sebagai suatu pembelajaran dari mahasiswa/i agar mengetahui bagaimana 

kondisi di dalam suatu perusahaan swasta/instansi pemerintah sehingga 

mahasiswa/i telah mengetahui situasinya saat sudah bekerja nantinya dan 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya 
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3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas diri dalam 

lingkungan yang sesuai dengan displin ilmu yang dimilkinya. 

1.3.2.  Kegunaan Pkl bagi Universitas  Teknokrat Indonesia 

Kegunaan Pkl bagi Universitas Teknokrat Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perguruan tinggi kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi pribadi yang tangguh 

dan dapat bersaing di dunia kerja. 

2. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang dijadikan 

tepat Pkl. 

3. Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan mahasiswa 

sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja. 

4. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program 

atau kurikulum yang telah diterapkan.  

1.3.3.  Kegunaan Pkl Bagi Instansi  

Kegunaan Pkl bagi instansi sebagai  

berikut : 

1. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, khususnya 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran agar lebih 

mempercepat dalam penyelesaian tugas yang ada pada Samsat. 

3. Mempermudah sosialisasi perusahaan dalam hubungannya dengan citra 

perusahaan dalam masyarakat sekitar. 
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1.4. Tempat PKL 

PKL dilaksanakan di : 

Nama Instansi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A 

Alamat : Jl. Monginsidi No. 27, Tanjung Karang, Teluk Betung          

Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35222 

Website : Www.Pn-Tanjungkarang.go.id 

No Telpon : (0721) 482824 

Devisi : Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan    

(PTIP), Perdata, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 

 

Gambar dibawah ini merupakan denah lokasi tempat Pkl di lihat dari Maps : 

 

  

Gambar 1.1 Denah Lokasi 
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 1.5.    Jadwal Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 2 (dua) bulan, jadwal waktu kerja PKL adalah 

sebagai berikut : 

Tanggal : 15 Juli 2019 sampai dengan 06 September 2019 

Hari : Senin s/d Jumat 

Pukul : 08.00 – 16.30 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1 Sejarah Instansi 

Dahulu pada jaman belanda kantor pengadilan negeri disebut Landraad Der 

Lampoengsche Distristen karena pada waktu itu Lampung merupakan keresidenan dan 

tepatnya di tanjung karang kemudian pada jaman jepang di ganti dengan Tiho Hooin. 

Sedangkan daerah hukumnya tidak berbeda dengan Der Lampoengsche juga masih 

melakukan pemeriksaan perkara-perkara setelah pengadilan negeri berada dijalan Teuku 

Umar No.19 Tanjung Karang. Bentuk gedung tersebut seperti Loods memanjang dengan 

pembiayaan dari departmen kehakiman dan dibantu oleh dinas PU untuk renovasi 

sebesar RP.20.000.000(dua puluh juta rupiah) (sejarah-pengadilan, 2016) 

 Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 9000m2 dengan bangunan seluas kurang 

lebih 1000m2 bersadarkan ketentuan yang diterangkan di dalam DIP tanggal 4 Mei 1976 

No. 82/13/5/76. Gedung tersebut semula berbentuk loods yang memanjang karena 

kabarnya gedung alat-alat pembuatan jalan kerata api dari panjang ke kota bumi pada 

1914.  

 Melihat kenyataan betapa parahnya Pengadilan Negeri tersebut maka sejak 

tanggal 6 mei 1976 terpaksa di tinggalkan dan dikosongkan dari kegiatan perkantoran 

dan segala kegiatan pengadilan sejak tanggal tersebut dijalan 

Woltermongonsidi/Beringin No.27 Teluk Betung Bandar Lampung, gedung tersebut 

dibangun oleh CV.Candi Rejo dengan diresmikan penggunaan nya oleh Bapak S.P 

Sunarto, SH bersadarkan DIP tahun 1975-1976. 

 Dikarenakan bertambahnya jumlah personil/pegawai dan perubahan kelas yang 

tadinya kelas IBI menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka gedung 
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tersebut hingga kini telah mengalami perubahan-perubahan penggunaan ruangan yaitu 2 

buah ruang sidang yang di gunakan sebagai ruang arsip dan ruang panitera pengganti. 

Sedangkan pengganti ruang sidang tersebut telah dibangun 2 buah gedung baru yang 

dibangun berdasarkan daftar isian proyek tahun 1996 - 1997 sebesar 

RP.142.350.000(Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu 

Rupiah),pembangunannya di mulai tanggal 3 Maret 1996 dan selesai pada tanggal 6 

desember 1997 dengan pimpinan proyek Bapak Suryadi S.Sos dan sebagai 

bendaharawan adalah Arif Munandar pada 2005 terjadi pembangunan gedung kantor 

seluas 1.659m2 (dua lantai) dengan membongkar 1 buah gedung yang lama dengan 

pimpinan proyek Ibu Hj.Yuniar Haiti, SH pada tahun 2006 terjadi pembangunan gedung 

kantor seluas 1.659m2 (dua lantai) dengan membongkar 1 buah gedung yang lama dengan 

pimpinan proyek Bapak Suryadi, SH,S.Sos,MH dan nilai kontrak sebesar 

RP.6.880.744.144.- telah di lakukan finishing terhadap gedung kantor tersebut dan 

penambahan seluas 400m2 (dua lantai) dengan nilai kontrak sebesar RP.1.152.441.000,- 

yang pelaksanaan nya dimulai tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 6 Oktober 2008. 

 Status tanah yaitu pemberian/hibah dari Gubernur Lampung yang pengunaannya 

untuk kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang di Teluk Betung gedung 

kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terletak di Jalan Beringin Nomor 27 Teluk 

Betung Bandar Lampung, dengan luas tanah 5.246m2 dan bangunan 3.708m2, sedangkan 

untuk Pengadilan Hubungan Industri (PHI) yang semula menggunakan gedung kantor 

dinas tenaga kerja provinsi Lampung telah di pindahkan kegedung Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang. 
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2.2 Visi dan Misi 

Berikut adalah visi dan misi dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA 

(visi-misi-pengadilan, 2016): 

2.2.1    Visi 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Yang Agung 

2.2.2 Misi 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tajungkarang Kelas IA. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

Kelas IA. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang. 

2.2.3.  Arti dan Makna Logo Pengadian Negeri Tanjungkarang 

 (arti-lambang, 2016)  Gambar dibawah ini merupakan gambar logo Pengadian 

Negeri Tanjungkarang : 

 

Gambar 2.1 Logo Pengadilan Negeri Tanjungkarang 
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BENTUK 

Perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur 

ISI 

1. GARIS TEPI 

5 (Lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila 

dari pancasila). 

2. TULISAN 

Tulisan “ PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG ” yang melingkar di 

atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukan Badan, Lembaga 

pengguna lambang tersebut. 

3. LUKISAN CAKRA 

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra senjata Kresna berupa panah beroda 

yang digunakan sebagai senjata “ Pamungkas ” (terakhir). Cakra digunakan untuk 

memberantas ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, 

cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra 

pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni 

berupa bentuknya cakra, dalam keadaan “diam” (statis), tetapi cakra yang terdapat 

pada Lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang terlukis sebagai cakra yang 

(sudah) terlepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) 

berputar pada tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) 

mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang cakra dilukis 

sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam ). 
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Cakra yang rodanya berputar mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah 

dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakaadilan 

dan menegakkan kebenaran. 

Jadi pada lambang Pengadilan Negeri, cakra digambarkan sebagai cakra yang “ 

aktif ”, bukan cakra yang “ statis ”. 

4. PERISAI PANCASILA 

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan 

fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu 

merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 1 UU Nomor 

4 Tahun 2004 yang rumusannya berbunyi : 

“ Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasaila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ”. 

5. UNTAIAN BUNGA MELATI 

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) 

bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) 

sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata). 

6. SELOKA “DHARMMAYUKTI” 

Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu 

disesuaikan dengan bentuk tulisan “ dharmmayukti ” yang ditulis dengan huruf 

Jawa. Dengan menggunakan double M, huruf “A” yang terdapat pada akhir kata 

“dharmma” akan dilafal sebagai “A” seperti pada ucapan kata “ ACARA ”, “ DUA 

”, “ LUPA ” dan sebagainya. 
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Apabilan menggunakan  1 (satu) huruf “M”, huruf “A” yang tedapat pada akhir 

kata “dharmma” memungkinkan dilafal sebagai huruf “O” seperti lafal “O” pada 

kata “ MOTOR”, “ BOHONG ” dan lain-lainnya. 

Kata “DHARMMA” mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. 

Sedangkan kata “YUKTI” mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi 

kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti KEBAIKAN / KEUTAMAAN 

YANG NYATA / YANG SESUNGGUHNYA yakno yang berwujud sebagai 

KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN. 

2.2.4.  Tujuan  

Tujuan dari didirikannya Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah:   

1. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas pada 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

2. Terciptanya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang 

tinggi. 

3. Terwujudnya pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan 

dengan efektif efisien dan berkualitas. 

4. Terwujudnya penataan arsip perkara secara tersusun, tertib, rapi, aman dan 

terkontrol. 

5. Terciptanya kemampuan kualitas aparatur (SDM) Pengadilan Negeri 

Tanjungkara 
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2.2.5.  Struktur Organisasi 

   (struktur-organisasi, 2016) Gambar dibawah ini merupakan gambar struktur 

organisasi Pengadian Negeri       Tanjungkarang : 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

Penjelasan dari Bagan diatas sebagai berikut : 

1. Ketua   

1. Ketua mengatur pembagian tugas Para Hakim, membagikan berkas perkaradan 

surat- surat lain yang   berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada 

Majelis Hakim untuk diselesaikan.  

2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat 

Administrasi peradilan. 

3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan 

seksama. 
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2. Wakil Ketua 

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka panjang pelaksanaan dan 

pengorganisasiaan 

2. Mewakili Ketua bila berhalangan 

3. Melaksanakan Delegasi wewenang dari Ketua 

4. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua 

3. Hakim 

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang 

dan jangka pendek serta pengorganisasian 

2. Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan 

Ketua 

3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan 

putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua 

4. Panitera    

1. Pelaksanaan kordinasi, pembianaan danpengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan dibidang teknis 

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata 

3.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana 

4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus 

5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajiaan data perkara dan 

transparansi perkara 
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6. Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi 

dan adminstrasi kepaniteraan 

7. Palaksanaan mediasi. 

8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

KPN.Dengan membawahi : 

9. Kepaniteraan Muda Perdata 

10. Kepaniteraan Muda Pidana 

11. Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR 

12. Kepaniteraan Muda Khusus PHI 

13. Kepaniteraan Muda Hukum 

14. Panitera Pengganti 

15. Jurusita /Jurusita Pengganti 

5. Sekretaris 

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program anggaran 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaiaan  

3. Pelaksanaan urusan keuangan 

4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataaan organisasi dan tata laksana 

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik  

6. Pelaksanaan urusan surat meyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,  

7. Keprotokolan hubungan masyarakat dan perpustakaan 

8. Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 
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Dengan membawahi : 

1. Subbagian perencanaan, tehnologi informasi dan pelaporan 

2. Subbagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana 

3. Subbagian umum dan keuangan 

4. Fungsional Arsiparis 

5. Fungsional Pustakawan 

6. Fungsional Pranata Komputer 

7. Fungsional Bendahara 

6.  Wakil Panitera 

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi perkara. 

3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. 

4. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi 

pelaksanaan tugas administrasi perkara. 

5. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 

6. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 

7.  Panitera Muda Perdata 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara Perdata. 

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 
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4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya. 

5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila 

memintanya. 

6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan 

Kembali. 

7. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

8.  Panitera Muda Pidana 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara Pidana. 

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah 

diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya.  

5. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya. 

6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta 

Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 

7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi atau Peninjauan 

Kembali. 

8. Menyiapkan berkas permohonan Grasi. 

9. Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan Grasi kepada Panitera Muda 

Hukum. 
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9. Panitera Muda Hukum 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Mengumpul, mengolah dan mengkaji data. 

3. Menyajikan statistik perkara. 

4. Menyusun laporan perkara. 

5. Menyimpan arsip berkas perkara. 

10. Panitera Muda Tipikor     

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara Tipikor. 

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah 

diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya. 

5. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya. 

6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta 

Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 

7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi atau Peninjauan 

Kembali. 

8. Menyiapkan berkas permohonan Grasi. 

9. Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan Grasi kepada Panitera Muda 

Hukum. 
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11.  Panitera Muda PHI 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara hubungan industrial. 

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 

4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya. 

5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila 

memintanya. 

6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi atau Peninjauan Kembali. 

7. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

12.  Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara Perdata, Pidana, 

Tipikor serta PHI dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera 

Muda yang bersangkutan. 

13.  Juru Sita 

Juru Sita bertugas melaksanakan melaksanakan semua perintah yang di berikan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri , Ketua Majelis & Panitera. 

14.  Sub Bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan 

1. Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk 

diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

2. Menyusun rencana pembinaan dan peningkatan SDM 



20 
 

 
 

3. Menyusun rencana perancangan implementasi dan pemeliharaan sistem 

informasiMeningkatkan kualitas data yang lebih akurat dan tepat waktu 

4. Meningkatkan layanan kepada pengguna pengadilan 

5. Meningkatkan laporan dukungan 

6. Membuat adminsitrasi inventaris perangkat IT 

7. Proses Penyempurnaan Website PN 

8. Menghimpun laporan dari masing-masing bagian kepaniteraan dan 

kesekretariatan 

15.  Sub Bagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana  

1. Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina adminstrasi 

kepegawaian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 

2. Menyelenggarakan sumpah Pegawai Negeri Sipil. 

3. Mengusulkan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Karis/Karsu. 

4. Mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala. 

5. Membuat usulan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pimpinan dan 

BAPERJAKAT. 

6. Membuat daftar urut kepangkatan (DUK). 

7. Membuat daftar Bezetting. 

8. Mengisi aplikasi komdanas. 

9. Pelaksanaan Rapat/Tatap muka 

16.  Sub Bagian umum dan keuangan   

1. Membuat gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang kehormatan Hakim AD 

HOC PHI dan TIPIKOR, uang makan, uang lembur, gaji ke-13, Remunerasi dan 

pertanggungjawabannya. 
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2. Mengajukan UP/TUP dan penggantian UP/TUP ke KPPN sesuai dengan PMK 

No. 190/PMK.05/2012. 

3. Membuat SPP menggunakan aplikasi SPM dan menyimpan back up datanya. 

4. Menerima, membukukan, menyetorkan kepada Bank Persepsi, serta melaporkan 

pembukuan disertai bukti penyetoran PNBP kepada Sekretaris dan ke Korwil 

setiap bulan. 

5. Menerima,menyimpan, membayar tagihan dan mempertanggung jawabkannya 

dengan cara menginput dalam aplikasi SILABI. 

6. Memungut pajak baik itu PPN, PPH 21, PPH 22, PPH 23, dan melaporkannya ke 

kantor pajak paling lambat tanggal 14 setiap bulan. 

7. Membuat LPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan 

melaporkannya kepada KPPN. 

8. Membuat Laporan bulanan menggunakan aplikasi SAPLA dan mengajukan 

rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan paling lambat 7 hari kerja diawal bulan. 

9. Membuat laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke KORWIL. 

10. Membuat laporan TRIWULAN (PP No. 39 tahun 2006/aplikasi Bapennas) dan 

membuat laporan semester, tahunan (catatan atas laporan keuangan). 

11. Membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Pengelolaan surat masuk/keluar. 

13. Pengadaan ATK. 

14. Pengelolaan Perpustakaan. 

15. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/rumah dinas. 

16. Membuat laporan Simak BM 
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2.4.   Kegiatan Umum Perusahaan 

      Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 

1. Menyederhanakan prosedur pelayanan. 

2. Mendengarkan keluhan. 

3. Menerapkan pelayanan prima. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

3.1. Pelaksanaan Pkl: Rido Andika Pratama (16312087) 

 Adapun beberapa pelaksanaan Pkl di Pengadilan Negeri TanjungKarang. 

3.1.1   Bidang Kerja 

 Pelaksanaan Pkl yang dilakukan selama 2 (dua) bulan di  Pengadilan Negeri 

TanjungKarang Kelas 1A, penulis ditempatkan di bagian Perencanaan Teknologi 

Informasi Dan Pelaporan (PTIP). Adapun bidang pekerjaaan yang dilakukan selama 

Pelaksanaan Pkl sebagai berikut : 

1. Setting Komputer Lobby, E-Court, Dan Monitoring Pagi Dan Sore 

2. Sinkronisasi SIPP 

3. Pengisian whiteboard Performance SIPP 

4. Menghimpun Laporan Bulanan (LABUL) dari masing-masing bagian 

Kapaniteraan dan Kesekretariatan 

5. Mempublikasi Tuntutan Perkara 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

Penulis ditempatkan di bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan 

(PTIP). Dimana penulis ditugaskan untuk menghidupkan komputer lobby, yang 

diantaranya terdapat :  

1. Monitor Antrian (ada dua perangkat yang pertama adalah untuk monitoring 

pemberitahuan nomor antrian permasing-masing bagian sebagai berikut : 

Umum, Perdata, Pidana, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Hukum, Peradilan 

Hubungan Industrial (PHI). Yang kedua adalah untuk aplikasi printing nomor 

antrian, jadi ketika pengunjung masuk dapat langsung menekan tombol antrian 
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yang terdapat di monitor nantinya akan keluar kertas antrian yang dapat 

pengunjung dapatkan.  

 

Gambar di bawah ini merupakan gambar dari monitor antrian : 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

Gambar 3.1 Monitor Antrian Perkara Di Lobby 

 

2. Monitor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang isinya untuk mengisi saran 

dan masukan mengenai pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang Kelas 1A diperuntukan kepada masyarakat yang sudah 

mengikuti proses di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Gambar di 

bawah ini merupakan  
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gambar dari monitor IKM: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                               

 Gambar 3.2 Monitor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

3. selanjutnya adalah menghidupkan monitor untuk E-Court.  

(tentang e-court, 2019) E- Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk 

Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara 

secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan 

saluran   elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. 

•  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 

•  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 

•  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 

•  e-Litigation (Persidangan secara online) 
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   Gambar di bawah ini merupakan gambar dari monitor E-Court : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               Gambar 3.3 Tampilan Monitor E-Court 

 

4. Kemudian menghidupkan monitor yang berisikan informasi yang sangat 

lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara,Biaya Perkara Jadwal 

Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. yang di tampilkan melalui website 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan monitor yang khusus 

menampilkan informasi sidang lengkap dengan deskripsi perkara yang 

terupdate untuk setiap hari.  
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Gambar di bawah ini merupakan gambar dari monitor SIPP : 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

Gambar 3.4Tampilan Monitoring Informasi Jadwal Sidang  

Dan Tampilan SIPP 

5. di  kegiatan selanjutnya yaitu Sinkronisasi dari Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang ke Pengadilan Tinggi (PT) yang dilakukan melalui computer 

server di ruangan server bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan 

Pelaporan (PTIP), yang berguna untuk mengupdate data – data perkara dan lain-

lain dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Menuju Pengadilan Tinggi (PT) 

pelaksanaannya dilakukan setiap hari dan berkelanjutan, di pukul 09.00 wib pagi 

dan pukul 16.00 sore wib.  

 

 

 

 

Gambar di bawah ini merupakan gambar server dan tampilan sinkronisasi : 
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 Gambar 3.5 Sinkronisasi Data Ke Pengadilan Tinggi (PT) 

6. Kemudian pengisian Performance SIPP yang didapatkan dari Monitoring 

Implementasi SIPP (MIS) kemudian dituliskan di whiteboard untuk mengupdate 

data perkara per minggu. Gambar di bawah ini merupakan gambar whiteboard 

Performance SIPP dan tampilan MIS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan Whiteboard Performance SIPP 
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7. Kemudian, menghimpun Laporan Bulanan (LABUL) yang penulis lakukan 

adalah membuat contoh laporan bulanan lalu diprint yang selanjutnya di bagikan 

ke setiap kepaniteraan dan kesekretariatan, yang kemudian, dari setiap 

kepaniteraan dan kesekretariatan akan mengembalikan laporan bulanan rekapan 

terbaru di setiap bulannya,  setelah laporan bulanan diberikan oleh masing – 

masing kepaniteraan dan kesekretariatan maka penulis akan melakukan 

pengeditan laporan bulanan yang telah di update oleh masing – masing 

kepaniteraan dan kesekretariatan yang kemudian akan diprint dan di jilid. 

Gambar di bawah ini merupakan gambar Labul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Gambar 3.7 Contoh Laporan Bulanan (LABUL) 

Setelah laporan dicetak dan dijilid maka laporan tersebut akan dikirimkan ke 

Pengadilan Tinggi (PT) setelah disetujui oleh ketua pengadilan negeri 

tanjungkarang yang disertakan surat pengiriman.  
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Gambar di bawah ini merupakan gambar Cover Labul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  Gambar 3.8 Cover Laporan Bulanan (LABUL) 

Laporan bulanan dari masing – masing bagian akan di kirimkan di setiap 

bulannya ke pangadilan tinggi secara berkala dan dari bagian PTIP akan 

mengarsipkan setiap laporan bulanan yang keluar ke pengadilan tinggi. 

 

8. Publikasi tuntutan perkara, penulis mengerjakan tugas yaitu mempublikasi file 

tuntutan perkara yang di tampilkan di Website Monitoring Implementasi SIPP 

(MIS). 
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9. Gambar di bawah ini merupakan gambar Website Monitoring Implementasi 

Sipp : 

 

 

 

 

 

 

 

                              

         

    

   Gambar 3.9 Tampilan Induk Web Pengadilan Negeri  

                                                  Tanjungkarang Kelas 1A 

 

Website MIS dapat di akses melalui Website Induk Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang kelas 1A, setelah itu dilanjutkan dengan login melalui website 

Monitoring Implementasi SIPP. 
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 Gambar di bawah ini merupakan gambar berkas daftar antrian untuk 

publikasi perkara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.10 Tampilan Berkas Perkara Yang Akan Dipublikasi 

Maka buka di bagian putusan & minutasi lalu pilih dirput publikasi di situ 

kita akan mendapatkan beberapa putusan yang akan di publikasi langsung di 

website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masukan di bidang 

perkara yang ditangani. Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan 

website mis berisikan data yang akan di update : 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.11 Tampilan Website MIS Berisikan Data  

                              Yang Akan Di Update 
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Selanjutnya kita mendapatkan data perkara yang akan di publikasi maka kita 

mengcopy nomor perkara yang ada di website tersebut, dan kita paste ke 

bagian bidang perkara yang ditangani di website Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP). Gambar di bawah ini merupakan gambar 

tampilan website sipp berisikan data yang akan di update : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.12 Tampilan Website Sipp Yang Akan  

              Dipublikasi Putusan Perkaranya 

Kemudian pastekan nomor perkara, lalu Klik Search – Detail – Putusan 

Akhir – Unduh Dokumen – Unggah E-Doc. 
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Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan perkara yang akan di 

update : 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                         Gambar 3.13 Tampilan Perkara Yang Akan Diupdate 

Setelah itu maka akan muncul tampilan upload e-doc putusan akhir disitu kita 

dapat mencari file perkara yang telah kita unduh sebelumnya lalu kita 

masukkan ke website tersebut, jangan lupa centang pilihan publikasi lalu klik 

save.  
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Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan proses update : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3.14 Tampilan Proses Update  

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi selama melaksanakan Pkl (PKL) Di Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. 

- Publikasi Perkara Tuntutan 

Perkara yang akan dipublikasi  adalah perkara putusan akhir yang 

berada di Website  Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang kemudian 

akan di tambahkan ke Website SIPP kedalam bidang perkara yang 

ditangani, berkas tersebut dapat di unduh kemudian di Publikasi, 

kendalanya adalah kita diberi selembaran kertas yang berisi daftar perkara 

yang akan di update dan akan membutuhkan waktu yang lama ketika kita 

melihat melalui kertas yang di setorkan 
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- Trouble pada laptop kantor bagian PTSP 

Laptop merk lenovo 320 megalami shutdown otomatis yang sudah 

tertanam di sistem operasi, sehingga tidak bisa diperbaiki melalui kode di 

windows run dan pengaturan melalui Task Schdule 

 

- Pengembangan aplikasi perpustakaan 

Perpustakaan di pengadilan negeri tanjungkarang kelas 1a adalah 

perpustakaan yang menyediakan buku – buku yang berisi tentang hukum, 

dll yang pengeluaran lama, dan belum diperbaharui. 

yang akan saya bahas disini adalah soal sistem pengelolaan perpustakaan, 

yang juga termasuk dalam peminjaman buku oleh pihak kantor maupun 

pihak luar, mereka masih menggunakan sistem manual, yaitu masih 

ditulis melalui buku. 

3.1.4   Cara  Mengatasi Kendala  

 Berikut adalah cara untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi : 

- Berdasarkan kendala yang pertama sebenarnya kita tidak perlu melihat 

selembaran kertas yang telah diberikan, karena akan memakan waktu 

yang lama dalam penginputan, caranya adalahh kita dapat melihat di 

bagian website lalu kita copy paste kan kealamat yang akan dicari 

perkaranya, maka dengan begitu akan mempercepat dan mengefisienkan 

waktu dalam pengerjaanya 

- Untuk kendala yang kedua penulis mencoba mencari penyelesaian 

melalui internet yaitu dengan mengetikkan “shutdown -a” pada windows 

run dengan cara kli tombol windows + r setelah itu dilakukan masih tidak 

selesai. kemudian mencoba cara dengan task schdule yaitu menghapus 
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semua program yang ada di task schdule dan masih juga belum berhasil, 

laptopnya masih melakukan shutdown otomatis ketika 1 jam di hidupkan. 

untuk solusi terakhir penulis memutuskan akan menginstal ulang laptop 

tersebut, instal ulang adalah merupakan sebuah usaha untuk 

memasukkan kembali semua file-file system operasi windows kedalam 

sebuah path/drive tertentu pada hardisk sehingga komputer atau laptop 

dapat digunakan kembali secara normal. 

intal ulang yang penulis lakukan adalah dengan portable flassdisk dan 

Sistem Operasi Windows 10 Pro. yang perlu disiapkan saat Instal Ulang 

adalah (Download Rufus (Untuk Portable Ke Flashdisk), download  ISO 

(OS windows 10 pro),  siapkan flashdisk minimal 8 GB, Back Up Data. 

Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan awal windows setelah 

di install ulang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tampilan Awal Windows 10 Pro 

Setelah Di Instal Ulang 

 



38 
 

 
 

- Setelah melihat kondisi tersebut saya menawarkan digitalisasi sistem 

perpustakaan dengan pembuatan aplikasi perpustakaan yang akan 

mengatur dan mempermudah dalam penginputan dan peminjaman buku 

di Perpustakaan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, setelah saya 

berbincang dengan kepala perpustakaan disana, beliau menyampaikan 

bahwa semua aplikasi maupun perangkat yang diterapkan di pengadilan 

negeri ini terpusat di mahkamah agung dan pengadilan tinggi, sehingga 

kita tidak dapat berinovasi di sistem perpustakaan mereka, beliau 

menyampaikan juga kita bisa membuat aplikasi tersebut tetapi memang 

tidak bisa diterapkan di perpustakaan tersebut karena memang semuanya 

sudah terpusat dan selalu ada pengawasan dari pusat yaitu Mahkamah 

Agung dan Pengadilan Tinggi. 
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3.2       PELAKSANAAN PKL : FAJRI HERLAMBANG (16312159) 

 Adapun beberapa pelaksanaan PKL di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 

1A. 

3.2.1. Bidang Kerja 

Pelaksanaan PKL yang dilakukan selama 2 (dua) bulan di  Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Kelas 1A, penulis ditempatkan di bagian Perdata. Perdata sendiri adalah 

salah satu bagian yang kerjanya memfasilitasi layanan publik untuk mengadukan 

permohonan dan gugatan.  

Adapun bidang pekerjaaan yang dilakukan selama Pelaksanaan PKL sebagai berikut : 

1. Menuliskan Hasil Perkara Yang Ada di Web SIPP ke Buku Register Perkara  

2. Menulis Delegasi Surat Masuk 

3. Menulis Nomor Perkara 

3.2.2. pelaksanaan kerja 

Pelaksanaan PKL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai 07 September 

2019, penulis ditempatkan di bagian Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 

1A, Jl. Wolter Monginsidi No.27, Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kec. 

Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Adapun pekerjaan yang diberikan kepada 

penulis yaitu: 

- Menuliskan Hasil Perkara Yang Ada di Web SIPP ke Buku Register 

Perkara  

Pertama yang dilakukan penulis yaitu masuk ke web SIPP lalu melihat 

apakah suatu perkara sudah di putus oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 

sewaktu persidangan. Apabila sudah di putus, selanjutnya di tulis di buku 

register perkara dengan tujuan agar menjadi arsip dari perdata dan waktu 

pemeriksaan bulanan oleh hakim yang bertugas memeriksa dapat di 
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berikan arsip tersebut. Gambar di bawah ini merupakan buku register 

perkara : 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.16 Buku Register Perkara 
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- Menulis Delegasi Surat Masuk Disini Penulis Mengecek surat masuk 

tersebut dari Wab SIPP, e-mail pengadilan atau e-mail perdata dan dari 

fax. Bila ada surat yang masuk kemudian di print dan di tulis di buku 

register delegasi sebagai arsip dari panmud (Panitera Muda). Gambar di 

bawah ini merupakan gambar tampilan buku register delegasi : 

 

 

Gambar 3.17 Buku Register Delegasi  

Setelah di tulis di buku register delegasi, proses selanjutnya surat tersebut  

di tulis kembali di buku JS (Juru Sita) agar surat tersebut dapat di ambil 

oleh JS yang sudah di tetapkan oleh Panmud Perdata. Juru sita disini 

bertugas melakukan proses pemanggilan, melakukan penyitaan, 

melakasanakan putusan pengadilan, membuat berita acara dll.  
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Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan buku juru sita : 

 

Gambar 3.18 Contoh Buku Juru Sita 

- Menulis Nomor Perkara 

Menulis nomor perkara disini yaitu penulis membawa kertas perkara yang 

sebelumnya di berikan oleh bagian perdata di PTSP (Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu) atau di bagian lain yang surat tersebut belum ada nomor 

perkaranya. Setelah itu penulis ke ruang umum dan keuangan untuk 

meminta nomor perkara tersebut. Bila sudah kemudian di kembalikan ke 

PTSP atau  yang lainnya.  
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Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan surat perkara :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.19 Tampilan Surat Perkara Yang Sudah  

Diberi Nomor Perkara 

Gambar di bawah ini merupakan gambar tampilan surat keluar : 

 

Gambar 3.20 Tampilan Surat Keluar Dan Nomor Perkara 
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3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi selama melaksanakan PKL Di Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. 

- Tidak Menentunya  hasil waktu di persidangan 

Terkadang apabila mau menuliskan hasil putus yang sudah  selesai 

di update ke SIPP, biasanya tidak berurutan. Bisa saja misalnya perkara 

bulan april selesai dan selanjutnya malah kembali ke bulan januari, 

belum lagi apabila pihak tersebut mengajukan banding atau kasasi.  

3.2.4. Cara  Mengatasi Kendala  

 Berikut adalah cara untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi : 

- Berdasarkan kendala yang di hadapi, Pertama penulis harus rajin terus 

memantau perkembang melalui SIPP setiap harinya agar tidak ada 

perkara yang tertinggal atau sudah puitus lalu tidak di update di buku 

register nya. Kedua  selalu bertanya ke pagawai  agar sekali lagi tidak 

ada perkara yang tertinggal. 
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3.3  PELAKSANAAN PKL : NASRUN ARIEF (16312209) 

 Adapun beberapa pelaksanaan Peraktik kerja lapangan (PKL) di Pengadilan 

Negeri Tanjungkrang Kelas 1A antara lain : 

3.3.1. Bidang Kerja 

di bawah ini terdapat uraian tugas dari bagian TIPIKOR yang Di cantumkan pada 

gambar dibawah ini :   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Uraian Tugas Kepaniteraan Tipikor 

  Adapun tugas yang saya kerjakan dibagian tipikor lebih pada membantu 

pekerjaan Staf  Juru sita dan staf Register antara lain : 

1. Melakukan Penambahan data pelimpahan perkara Tipikor baru, 

Peninjauan Kembali (pk), Banding dan Kasasi. 

2. Melakukan arsip data perkara yang sudah selesai 

3. Membuat Relas  

4. Membuat surat panggilan 

5. Mengisi Register 

6. Pemeliharaan Pc yang ada diruangan 
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3.3.2. Pelaksanaan Kerja 

1. Melakukan Penambahan data Pelimpahan Perkara Baru, Peninjauan 

Kembali (pk), Banding dan Kasasi. 

a. Pelimpahan Perkara Baru 

Dengan cara membuat surat Keterangan perkara baru dan 

meminta nomor perkara kepada bagian Umum dan 

mensertakan barang bukti dan ditandatangani oleh Juru sita 

dan Panitera Muda 

b. Peninjauan Kembali (PK) 

Membuat surat Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 

yang sama ketika Perkara baru masuk, lalu membuat surat 

perpanjangan penahanan yang akan diberikan ke Pengadilan 

Tinggi. Dibawah ini adalah gambar dari contoh pk : 

 

                          Gambar 3.22 Peninjauan Kembali (PK) 
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c. Banding 

Menurut Wikipedia Banding adalah proses menentang 

keputusan hukum secara resmi. Prosedur banding, termasuk 

apakah seorang terdakwa memiliki ghak Banding, berbeda-

beda di setiap negara. Di Indonesia banding diajukan di 

Pengadilan Tinggi yang terletak di ibukota provinsi. jika 

banding dimohonkan perkara menjadi mentah kembali. 

Banding dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (pihak 

yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri). Banding 

untuk melengkapi bila putusan PN itu salah atau kurang tepat 

dan menguatkan putusan PN jika putusan PN benar. Tenggang 

waktu banding adalah 14 hari semenjak pengumuman putusan 

PN. Dibawah ini adalah gambar dari contoh banding : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Banding 
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d. Kasasi 

Menurut Wikipedia Kasasi adalah pembatalan atas keputusan 

Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat 

peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan 

Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan 

dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara 

pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala 

tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU 

No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU 

No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Dibawah ini adalah gambar dari kasasi : 

 

Gambar 3.24 Kasasi 
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2. Melakukan Arsip Data Perkara yang sudah Selesai 

Data dari Perkara baru,Peninjauan Kembali, Banding dan kasasi yang 

telah di Putus di Persidangan selanjut nya di simpan di Arsip karna 

Kemungkinan akan digunakan kembali. Dibawah ini adalah gambar 

arsip : 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3.25 Arsip 

3. Membuat Relas 

Dibawah ini merupakan contoh gambar relasi : 

 

  

                  

 

 

 

Gambar 3.26 Relas Putusan 
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4. Membuat Surat Putusan 

Dibawah ini merupakan contoh gambar surat putusan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3.27 Membuat Surat Putusan 

5. Mengisi Register 

Register adalah catatan Histori dari Tiap perkara Disini terdapat 

identitas, tanggal Putus Perkara, Nomor perkara, Pasal yang 

dilanggar, catatan perpanjangan penahanan, Delegasi Perkara, 

Pengisian Register bisa melihat dari Relas dan atau surat Putusan. 

Dibawah ini merupakan gambar buku register : 
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 Gambar 3.28 Register 

 

6. Pemeliharaan Pc di Ruangan 

Pelaksana PKL di bagian tipikor juga melakukan kontrol terhadap 

labtop dan PC yang ada diruangan, seperti koneksi wi-fi, atau printer 

yang bermasalah, dan juga membantu pegawai di Tipikor untuk 

membuat slide labul (laporan bulanan ) dan juga membantu membuat 

laporan keuangan hasil penyitaan dan ganti rugi menggunakan Exel 
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3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

 Kendala pelaksanaan kerja pada bagian TIPIKOR Yang penulis 

temukan antara lain : 

1. Pada awal pelaksanaan PKL penulis diberikan pekerjaan untuk 

mengregister dan membuat relas TIPIKOR. Dimana penulis 

tidak diberikan arahan terlebih dahulu dalam tata cara penulisan 

register dan cara membuat surat relas 

 

2. Selanjutnya kendala yang kedua yang dihadapi penulis adalah 

banyaknya data data penting yang diarsipkan secara manual, 

sehingga data menjadi rawan hilang apabila terjadi hal yang tidak 

di inginkan, pedahal data di Tipikor meskipun perkara sudah 

Putus beberapa tahun lalu kemungkinan kasus itu mencuat 

kembali masih sangat besar , selain itu pengregisteran juga masih 

menggunakan cara manual, menggunakan buku-buku besar yang 

tentu saja memakan tempat dan sedikit menyulitkan untuk 

ruangan yang kecil 

 

3. Kenadala ketiga yang dihadapi oleh penulis adalah antrian print 

pada printer terlalu banyak sehingga printer gagal mencetak 

4. Selanjutnya kendala yang terakhir yang penulis analisis adalah 

mengenai surat panggilan sidang, surat perpanjangan penahanan, 

surat putusan, dimana  masih dilakukan secara manual dengan 

menggunakan surat print out,  dimana ketika ada pengacara 

terdakwa meminta surat tersebut harus di cari di pengarsipan dan 
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di foto copy lagi sehingga cara ini memakai waktu yang cukup 

lama, dan apabila ada panggilan sidang harus mengirim surat 

panggilan sidang ke Pengadilan Negeri lain nya. 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun cara mengatasi kendala pelaksanaan PKL diantara nya : 

 

1. Penulis menanyaklan Perbedaan relas kertas kuning, pink, hijau, 

dan putih, dimana kertas kuning  adalah relas penahanan ketua PN, 

Pink relas penahanan Ketua PT I, Hijau relas penahanan Hakim, 

dan Putih relas Penahanan Kepala PT II 

 

2. Penulis merapikan Arsip dari tahun ke tahun mulai dari tahun 

2016 sampai hari ini, dan memisahkan arsip berasarkan perkara 

nya. Dibawah ini merupakan contoh gambar arsip : 

 

                               Gambar 3.29 Ars 
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3. Cara mengatasi kendala yang ketiga adalah dengan cara 

menghapus antrian print dengan cara double klik pada icon printer 

di bagian kanan bawah taskbar, lalu muncul menu antrian print 

selanjutnya klik kanan pada dokumen tersebut dan pilih cancle 

print 

4. Solusi yang penulis temukan dari hasil analisis permasalahan yang 

ke empat adalah menyarankan kepada staf di Tipikor untuk 

mengirim surat yang dibutuhkan oleh kuasa hukum melalui e-

mail, dan untuk semua perkara di tipikor apabila menggunakan 

penasehat hukum, maka harus mencantumkan email penasehat 

hukum atau kantor hukum tersebut, sehingga tidak perlu 

penasehat hukum nya datang ke kantor dan print out surat-surat 

yang diperlukan  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Simpulan 

 Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis didapatkan dari Pkl 

sebagai berikut : 

1. Penulis dapat mengetahui prosedur kerja di Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

Kelas 1A seperti mengetahui proses Pendaftaran Perkara sampai dengan Putusan 

Akhir baik secara manual ataupun dengan digital 

2. Penulis dapat menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan yang diperoleh 

pada saat Kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia seperti dalam Mata Kuliah 

Aplikasi Komputer, Pemrograman Web, Kecakapan Antar Personal Dan Jaringan 

Komputer. 

3. Penulis mendapatkan pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan Pkl seperti 

kegiatan yang rutin dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A 

yaitu Pengelolaan Website, Pembukuan Perkara, dan Proses Pelaksanaan dalam 

Pelayanan Kepada Masyarakat yang Mengajukan Permasalahan. 

4. Penulis mampu bersosialisasi dengan baik melalui komunikasi dan mampu 

bekerja sama pada lingkup kerja selama Pkl 

4.2   Saran 

Setelah penulis menjalankan keiatan Pkl di Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

Kelas 1A, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk Instansi antara lain : 

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dapat melakukan kerja sama untuk 

kegiatan Pkl yang akan datang terhadap mahasiswa Universitas Teknokrat 

Indonesia. 
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2. Dalam melakukan jenis pekerjaan sebaiknya ditugaskan dengan Job Desk yang 

tertulis sehingga tidak saling mengerjakan tugas sehingga terjadi kesulitan 

apabila salah satu pekerjaan yang belum dilaksanakan dan dapat mempermudah 

melihat kinerja masing – masing karyawan. 

Penulis juga memberikan saran untuk mahasiswa yang akan melakukan Pkl di 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A antara lain : 

1. Bagi mahasiswa yang akan melakukan Pkl sebaiknya sudah menguasai program 

standar kantor seperti Microsoft Office. Karena pada pengadilan negeri 

tanjungkarang kelas 1a banyak menggunakan Microsoft Office dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Pkl harap menjaga 

nama baik Universitas dan Almamater. Dengan menunjukan sikap disiplin, dan 

menjaga etika. 

3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Pkl khususnya di Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang Kelas 1A agar mempunyai rasa tanggung jawab, 

inisiatif, kreatif, dan kerjasama. Agar memberikan kontribusi yang baik bagi 

Instansi.  
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Lampiran 3 Daftar Penilaian : Nasrun Arief  (16312209) 

 



66 
 

 
 

 

 

 



67 
 

 
 

 

 



68 
 

 
 

 

 

 

 

 



69 
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Lampiran 5 Catatan Harian: Fajri Herlambang  (16312159) 
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