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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasikan diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang di 

dapat selama perkuliahan dan diterapkan pada suatu instansi selama beberapa 

bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, 

temuan kendala atau masalah yang dihadapi di Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan April sampai dengan Juni 2017. 

 Penempatan PKL pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung di tempatkan pada bagian bidang kerja yaitu bagian bidang Tata bidang 

Penyelenggaraan Haji Dan Umroh (PHU). Pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan 

Umroh kegiatan PKL yang dilakukan adalah menerima dan menyeleksi berkas 

petugas ibadah haji, calon jamah haji lansia dan penggabungan, input update data 

paspor calon jamaah haji, nominatif provinsi, pramanifest provinsi yang dilakukan 

menggunakan website SISKOHAT GEN2. Dalam melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan ini harus memiliki kedisiplinan tinggi untuk mencapai suatu hasil yang 

memuaskan dalam setiap menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. 

Dan dari pekerjaan yang diberikan tanggung jawab kepada penulis membuat 

penulis mengerti dan memahami bagaimana cara sistem dalam suatu perusahaan 

berjalan, salah satunya adalah di     Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung. 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Lampung, penulis memperoleh wawasan dan 

pengalaman pekerjaan melalui para pegawai yang di instansi terkait. Terutama pada 

wawasan dan pengalaman dalam bersosialisasi terhadap para pegawai maupun 

terhadap atasan. Memperoleh pengetahuan birokrasi yang diterapkan dalam tata 

cara kerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. 

 
Kata kunci :  PKL, Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bidang PHU
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu Universitas yang ada di 

Bandarlampung. Universitas Teknokrat Indonesia terdiri dari beberapa Fakultas, 

salah satunya yaitu Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK). FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia merupakan Fakultas yang mengedepankan kualitas 

mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja, menilai perlu adanya Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) (UTI, 2017). 

PKL merupakan salah satu dari kumpulan kegiatan yang telah ditempuh 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. PKL dilaksanakan secara 

sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen yang memenuhi syarat (UTI, 

2017). 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana untuk mempelajari suatu 

bidang pekerjaan tertentu, melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang 

pendidikan. Juga sebagai media untuk memperkenalkan mahasiswa pada situasi 

kerja agar mampu memahami etos kerja pada instansi atau perusahaan. PKL 

bertujuan untuk memperoleh wawasan dan memperoleh pengalaman dari pekerjaan 

nyata yang diberikan dari suatu instansi. Mahasiswa juga harus dapat 

membandingkan ilmu yang diberikan secara teori dan pada saat praktik kerja 

lapangan dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana tata cara kerja yang ada di 

instansi atau perusahaan.  

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung 

dalam proses kinerjanya menggunakan Teknologi dan Informasi Komputer. 

Diantaranya ada pada subbagian Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat 

(Humas), Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), dan Bidang Pendidikan 

Madrasah (PenMad) yang ada di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. 
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1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1. Maksud dari kegiatan PKL : 

Maksud dari kegiatan pkl adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dunia 

kerja nanti agar mampu memahami lingkungan pekerjaan setelah memperoleh 

pengalaman pada saat pkl. Adapun maksud pkl: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja. 

2. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

3. Memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya. 

4. Memahami etos kerja yang telah lama dilakukan pada suatu instansi/perusahaan 

5. Mendapatkan ilmu yang didapatkan dari tempat PKL yaitu, sopan santun kepada 

orang lain dan mengetahui cara kerja disuatu instansi/perusahaan yang telah 

lama dilakukan. 

1.2.2. Tujuan dari kegiatan PKL : 

PKL bertujuan untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dari kerja nyata 

yang di dapat dari instansi. adapun tujuan dari pkl:  

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

3. Dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara teori 

dan pada saat praktek kerja lapangan. 

4. Mengetahui bagaimana tata cara kerja yang ada di instansi/perusahaan. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Kegiatan PKL harus mampu berguna dan memperoleh manfaat, terutama 

manfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Adapun kegunaan PKL adalah: 

1. Menumbuhkan rasa disiplin terhadap waktu, bertanggungjawab terhadap 

pekerjaan, saling menghormati terhadap karyawan atau pengunjung instansi. 

2. Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional dalam usaha pembekalan 

untuk terjun kelapangan pekerjaan yang sebenarnya. 

3. Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan 

lingkungan kampus. 

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

dan mahasiswa PKL. 
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1.4. Tempat PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Lampung (Maps, 2017) 

Pelaksanaan kegiatan PKL bertempat di : 

instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 

alamat   : Jalan Cut Mutia no. 27 Teluk Betung Bandarlampung  

Kode Pos 35221 

telepon  : (0721) 481533 

fax  : (0721)  

website  : lampung.kemenag.go.id 

e-mail  : kanwillampung@kemenag.go.id 

 

1.5. Jadwal Waktu PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester genap yang berlangsung selama 

hari  : Senin s.d. Jum’at 

tanggal  : 10 April s.d. 2 Juni 2017 

pukul  : Hari Senin s.d. Kamis pukul 07.30 s.d 16.00 WIB dan hari 

Jum’at pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB 

bagian  : Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) 

 

  



4 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Instansi 

Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 1 

Agustus 1945  di  Jakarta, diselenggarakan pertemuan dengan tokoh-tokoh 

pamongpraja dan para pemuka masyarakat termasuk alim ulama Lampung pada 

tanggal 5 September 1945 bertempat di “Hotel Yuliana” Tanjung Karang. 

Pertemuan di atas diadakan dengan tujuan untuk menyusun pemerintah RI 

Keresidenan Lampung, sehingga kemudian tersusunlah pemerintah Keresidenan 

Lampung yang pertama. Adapun susunan pemerintah Keresidenan Lampung 

yang pertama kali adalah: Residen Lampung Mr. A. Abbas didampingi kepala 

kepolisian, kepala kehakiman dan beberapa kepala instansi tingkat Keresidenan 

Lampung yang lainnya termasuk instansi agama, instansi-instansi tersebut ketika itu 

disebut  dan ditulis “jabatan”. Kepala “jabatan agama” Keresidenan Lampung yang 

pertama adalah KH. M.  Thoha  (ex. Al-Azhar,  Kairo),  seorang  ulama  mumpuni 

di Lampung di masa itu, tegas, berani, dan disegani (Istutiningsih et al, 2013). 

Pada masa itu disemua Kewedanan juga dibentuk Kantor Urusan Agama 

Kewedanan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pada setiap kecamatan, serta 

masih diberlakukan ketentuan pemerintah Belanda dahulu, yakni masih terus ada 

Lembaga Imam, Khotib dan Bilal di semua kampung/desa, hanya dialihkan tugas-

tugas  yang teknis/taktis  mereka tidak  lagi  dibawah  kendali  Penghulu Marga, 

tetapi langsung dibawah kendali Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing 

setempat yang ada di seluruh Keresidenan Lampung (Istutiningsih et al, 2013). 

Sejarah keberadaan instansi agama di provinsi Lampung terkait erat dengan 

kondisi politik di masa revolusi fisik melawan penjajahan Belanda. Pada masa 

perjuangan revolusi fisik tahun 1949 tersebut, Acting Residen Lampung RI 

menunjuk KH. A. Razak Arsyad menjadi Acting Kepala Jabatan Agama 

Keresidenan Lampung . Setelah penyerahan kedaulatan dan Staf Pemerintah 

Keresidenan Lampung RI masuk dan berstaf di ibu kota Keresidenan Lampung 

(Tanjungkarang/Telukbetung), pada tanggal 5 Januari 1950 Acting Kepala Jabatan 

Agama Keresidenan Lampung RI menugaskan KH. Zubair Nuri dan KH. Arief 

Mahya untuk segera mengupayakan pengisian ulang personalia formasi pengawal 
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Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebab memang sebagian besar 

Kewedanan di Lampung diduduki belanda pada tahun 1949 ada formasi pengawas 

instansi-instansi agama di Lampung belum terisi semua, dan juga oleh karena 

adanya beberapa pejabat instansi agama di Lampung Tengah yang tewas dibunuh 

tentara Belanda (Istutiningsih et al, 2013). 

Tahun 1952, Bagian Penerangan Kantor Urusan Agama Kabupaten menjadi 

“Staf Penerangan Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten” dan bagian 

pendidikannya menjadi Kantor Pendidikan Agama Kabupaten. Pada perkembangan 

berikutnya Jabatan Agama Keresidenan Lampung dibubarkan, dan kemudian 

dibentuklah Koordinator Urusan Agama Daerah Lampung dan Koordinator 

Penerangan Agama Daerah Lampung, serta adanya Pengawas Pendidikan Daerah 

Lampung, yang semuanya berlokasi di Teluk Betung (Istutiningsih et al, 2013). 

Ketika Keresidenan Lampung berubah menjadi “provinsi” pada tahun 1964 

maka koordinator-koordinator dan pengawas tersebut dibubarkan. Pada tahun 

1965 – 1966 dibentuklah Kantor Urusan Agama Provinsi Lampung, Kantor 

Pendidikan Agama Provinsi Lampung, dan Kantor Penerangan Agama Provinsi 

Lampung. Lalu pada tahun 1968 sebutan “kantor” bagi instansi-instansi tersebut 

dirubah dengan sebutan dan tulisan “jawatan” serta di kabupaten/kota dibentuk 

Dinas-dinas Urusan Agama, Pendidikan Agama dan Penerangan Agama 

(Istutiningsih et al, 2013). 

Pada tahun 1971 jawatan-jawatan tersebut dilebur menjadi “inspeksi- 

inspeksi” pada satu wadah yang disebut “Perwakilan Departemen Agama Provinsi 

Lampung”. Pada tahun 1972 dibentuk “Kantor Perwakilan Departemen Agama 

Provinsi Lampung” dan dinas kabupaten/kota tersebut dilebur menjadi “Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota”. Pada saat itu “pengadilan agama” juga 

dibentuk berangsur-angsur di tempat-tempat dimana ada Pengadilan Negeri, serta 

“Pengadilan Tinggi Agama” di ibukota provinsi sebagaimana yang terlihat 

keberadaannya sekarang. Semula ada “Mahkamah Syar’iyah” di bawah 

Kementrian Agama RI di Teluk Betung dan di ibu kota kabupaten di Lampung 

(Istutiningsih et al, 2013). 
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2.1.1. Visi dan Misi Instansi 

Visi dan Misi Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

Nomor 2 Tahun 2010, adalah. 

Visi : "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, 

cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin."  

 Misi : 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.  

2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.  

3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi 

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 

2.1.2. Makna Logo Kementerian Agama 

2.1.2.1. Logo Kementerian Agama Provinsi Lampung 

 

 

Gambar 2.1. Logo Instansi (Timur, 2017) 

 

2.1.2.2. Isi Lambang Kementerian Agama 

1. Bintang terletak di ujung pertemuan tangkai padi dan kapas. 

2. Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat 17 kuntum bunga kapas 

dan 45 butir padi. 

3. Delapan baris tulisan pada dua permukaan lembaran kitab suci. 

4. Kitab suci di atas alas terletak di tengah-tengah lambang. 

5. Semboyan “Ikhlas Beramal” ditulis dalam pita di bawah kitab suci 
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2.1.2.3.  Arti Lambang Kementerian Agama  

1. Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama 

selalu menta’ati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam 

melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. 

2. 17 kuntum bunga kapas, 8 butir tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi 

bermakna Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Menunjukkan 

kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela 

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1945. 

3. Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermana bahwa 

Karyawan Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. 

4. Kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan yang serasi 

antara kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, materiil, dan spirituil dengan 

ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus 

ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis 

dari kitab suci. 

6. Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa Karyawan Kementerian 

Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat 

beribadah dengan tulus dan ikhlas. 

7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan 

hidup antar umat beragama di negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-

undang Dasar 1945. 

Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan Motto : 

“Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan 

mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup 

(Istutiningsih et al, 2013). 
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2.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi berperan penting bagi pelaksanaan dan perkembangan 

pengendalian intern yang berlangsung pada suatu perusahaan, dengan adanya 

struktur organisasi dapat saling membagi tanggung jawab serta wewenang setiap 

bagian bagian perusahaan. Struktur pengendalian intern berfungsi untuk membagi 

tanggung jawab serta wewenang setiap bagian perusahaan (Istutiningsih et al, 2013).  

Struktur organisasi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung dapat dilihat 

pada gambar 2.2 dibawah ini.  

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  

AGAMA PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Lampung (Istutiningsih et al, 2013) 
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2.2.1. Tugas Pokok  dan Tanggung Jawab Kerja 

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Susunan Organisasi Kementerian Agama Provinsi Lampung terdiri atas:  

1. Bagian Tata Usaha; 

2. Bidang Pendidikan Madrasah; 

3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; 

4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 

5. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; 

6. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf; 

7. Pembimbing Masyarakat Kristen; 

8. Pembimbing Masyarakat Katolik; 

9. Pembimbing Masyarakat Hindu; 

10. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Berikut penjelasan tugas pokok dan tanggung jawab kerja dari susunan organisasi 

Kementerian Agama Provinsi Lampung. 

 

2.2.1.1. Bagian Tata Usaha 

 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan 

dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah kementerian agama 

berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Lampung. Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha 

terdiri atas : 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan. 
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2. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian 

Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana 

serta pengelolaan urusan kepegawaian. 

3. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama 

Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan bimbingan kerukunan 

umat beragama serta pelayanan masyarakat Khonghucu. 

4. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat 

Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pelayanan informasi 

dan hubungan masyarakat. 

5. Subbagian Umum 

Subbagian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah 

tangga, perlengkapan, dan pemeliharan serta pengelolaan barang 

milik/kekayaan negara. 

 

2.2.1.1. Bidang Pendidikan Madrasah 

 Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,    

bimbingan,pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di  bidang pendidikan 

madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh kepala kantor wilayah 

kementerian agama provinsi lampung. 

1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi 

Seksi Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang kurikulum dan evaluasi pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan 
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pembinaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada RA, MI, 

MTs, MA, dan MAK. 

3. Seksi Sarana dan Prasarana 

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 

4. Seksi Kesiswaan 

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang 

pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 

5. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah 

Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, 

dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, 

serta pengelolaan sistem informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan 

MAK. 

 

2.2.1.2. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

 Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas 

melaksanakan   pelayanan,   bimbingan,   pembinaan,   dan   pengelolaan   sistem 

informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan 

kebijakanteknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.. 

1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan Pendidikan Dasar 

Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan Pendidikan Dasar 

mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 

bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam 

pada PAUD dan pendidikan dasar. 

2. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah 

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 

bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam 

pada pendidikan menengah. 
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3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran 

Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan 

pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, 

dan kesetaraan, serta pendidikan al-Quran. 

4. Seksi Pondok Pesantren 

Seksi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang 

pendidikan pondok pesantren. 

5. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 

bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan system 

informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam.  

 

2.2.1.3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan,bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji 

Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan 

pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji. 

2. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah  

Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umrah. 

3. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji 

Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan 

teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan 

perlengkapan haji. 
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4. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 

Seksi Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan 

pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji. 

5. Seksi Sistem Informasi Haji 

Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umrah. 

 

 2.2.1.4. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 

  Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem 

informasi  di  bidang  urusan  agama  Islam  dan  pembinaan  syariah  berdasarkan 

kebijakan  teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  

Agama. 

1. Seksi Kepenghuluan 

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang pengelolaan kepenghuluan. 

2. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama 

Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan 

pembinaan di bidang pengelolaan pemberdayaan kantor urusan agama. 

3. Seksi Kemasjidan 

Seksi Kemasjidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf c 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, 

bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan kemasjidan. 

4. Seksi Produk Halal 

Seksi Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf d 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan 

dan bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan produk 

halal. 
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5. Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama 

Islam 

Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf d mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, 

dan pembinaan di bidang pembinaan syariahdan sistem informasi 

urusan agama Islam.  

 

2.2.1.5. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf 

 Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan system 

informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama. 

1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam 

Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan 

teknis, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama 

Islam. 

2. Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah dan Hari Besar 

Islam 

Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam 

mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan  bahan  pelaksanaan  

pelayanan  dan bimbingan  teknis,  dan  pembinaan  di  bidang  

kemitraan  umat  Islam,  publikasi dakwah dan hari besar agama Islam. 

3. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran 

dan Al-Hadits 

Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan 

AlHadits mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

pelayanan dan bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang 

pengembangan seni budaya Islam, musabaqoh al-Quran dan al-hadist. 

4. Seksi Pemberdayaan Zakat 
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Seksi Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang pemberdayaan zakat. 

5. Seksi Pemberdayaan Wakaf 

Seksi Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis, dan pembinaan di 

bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi 

penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. 

 

2.2.1.7. Pembimbing Masyarakat Kristen 

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

 

2.2.1.8. Pembimbing Masyarakat Katolik 

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

 

2.2.1.9. Pembimbing Masyarakat Hindu  

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala kantor wilayah kementerian agama. 
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2.2.1.10. Pembimbing Masyarakat Buddha 

Pembimbing Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

bimbingan masyarakat Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 

 

2.3. Kegiatan Umum Instansi 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung merupakan kantor 

pemerintahan yang secara keseluruhan mengurusi keagamaan yang ada di 

Indonesia. Kegiatannya adalah melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, 

dan pengelolaan sistem informasi dalam bidang urusan agama, pendidikan agama, 

perjalanan suci ke tanah suci, dan urusan zakat. Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Lampung telah mengupayakan dan terus berupaya agar urusan 

keagamaan umat beragama di Lampung tetap bisa terlaksana dan tetap berjalan 

sesuai dengan hukum agama masing-masing (Istutiningsih et al, 2013).  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. PELAKSANAAN PKL : ALI AKBAR PUTRA ALAM, NPM 14312255 

3.1.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung penulis di tempatkan di subbagian Penyelenggaraan Haji dan 

Umroh (PHU). Subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) adalah  

subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan 

umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama. 

 

Tabel 3.1 Bidang kerja 

Penepatan bagian Tugas yang dilaksanakan 

Subbagian Penyelenggaraan Haji dan 

Umroh (PHU) 

- Menginstal printer 

- Mengetik surat 

- Merapikan kabel jaringan 

- Input update paspor 

jamaah 

- Input pramanifest jamaah 

   

3.1.2. Pelaksanaan Kerja  

Selama penulis melakukan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung pada subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), 

pekerjaan yang dilakukan tidak tergolong rumit. Sehingga tidak menjadi hambatan 

dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan. Adapun keahlian yang 

diperlukan pada bidang ini adalah mampu  memahami dan menguasai komputer. 

Kegiatan selama melakukan praktik kerja lapangan di Subbagian Penyelenggaraan 

Haji dan Umroh (PHU) sebagai berikut: 

  



18 

 

 

 

3.1.2.1. Menginstal Printer 

  Penulis pertama kali diberikan tugas oleh pegawai bidang haji dan umroh 

untuk menginstal beberapa printer yang berada diruangan bidang haji dan umroh. 

Namun printer - printer tersebut tidak memiliki drivernya untuk proses instalasi, 

oleh sebab itu pegawai juga meminta tolong untuk mencarikan terlebih dahulu 

driver untuk printer yang cocok dan sesuai. Penulis mencarikan driver printer sesuai 

versi printer melalui disitus – situs yang tersedia didalam internet dan setelah 

menemukan driver printer yang dimaksud penulis langsung mendownload driver 

tersebut dari internet. 

Setelah mendapatkan driver printernya penulis langsung melakukan proses 

instalasi untuk printer sesuai yang diminta pegawai. Namun setelah menginstal 

penulis mendapat kendala karna printer tidak mau berfungsi. Untuk penjelasan 

lebih lanjut telah penulis tuliskan pada sub bab 3.1.3 (Kendala yang dihadapi) dan  

3.1.4 (Cara mengatasi kendala). 

 

3.1.2.2. Mengetik Surat 

  Penulis beberapa kali diminta tolong oleh pegawai bidang haji dan umroh 

untuk mengetik surat. Penulis diberikan catatan dan diminta mengetik sesuai 

catatan yang telah diberikan oleh pegawai tersebut. 

 

Gambar 3.1. Surat yang diketik penulis 
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3.1.2.3. Merapikan Kabel Jaringan 

 Penulis melihat kabel LAN yang ada diruangan bagian haji dan umroh tidak 

rapih dan juga ada beberapa Rj-45 yang sudah seharusnya diganti. Sesuai inisiatif 

penulis dan kawan – kawan satu kelompok, penulis merapikan kabel jaringan yang 

ada dikantor bagian haji dan umroh lalu penulis juga mengganti beberapa Rj-45 

yang sudah tidak layak. 

 

3.1.2.4. Input Update Paspor Jamaah 

  Penulis diminta tolong oleh pegawai bidang haji dan umroh untuk 

membantu mengupdate data jamaah sesuai data yang ada dipaspor dan 

menginputkannya kedalam sebuah website khusus yang bernama SISKOHAT 

Gen2. Website yang dibuat khusus mengelola data jamaah haji seluruh Indonesia. 

Diperlukannya proses update paspor karna data pelunasan diBank berbeda dengan 

data pembuatan paspor jamaah. Maka dari itu untuk menghindari kekeliruan, data 

diupdate berdasarkan paspor jamaah haji. Berikut Bagan Alir Dokumen: 

 

Gambar 3.2. Bagan Alir Dokumen Update Paspor 
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Selain melakukan input data paspor jamaah. Penulis juga sekaligus diminta 

untuk mengkoreksi data jamaah, seperti melihat perbedaan nama dan juga tanggal 

larir jamaah. 

 

3.1.2.5. Input Pramanifest Jamaah 

  Setelah melalui proses update paspor jamaah dan memberi nominatif 

provinsi pada masing – masing paspor jamaah haji. Kementerian agama dari 

kabupaten ataupun kota membagikan rombongan dan regu untuk jamaah pada 

kloter yang telah dibagi untuk masing – masing daerah. Data dari tiap – tiap 

kabupaten atau kota akan diserahkan kekantor wilayah kementrian agama dan akan 

diinputkan dibagian haji dan umroh oleh pegawai. Penulis diminta untuk 

menginputkan pramanifest sesuai data yang diberikan oleh setiap kabupaten atau 

kota. Disini penulis tetap menggunakan website SISKOHAT Gen2 untuk 

menginputkan jamaah yang akan masuk kedalam kloternya masing – masing.  

 

Gambar 3.3. Bagan Alir Dokumen Pramanifes 
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3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang penulis hadapi ketika PKL di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Lampung sebagai berikut: 

Pada saat penulis melakukan proses instalasi driver printer. Penulis 

mengalami kendala setelah proses instalasinya selesai, printer yang diinstal tidak 

bisa mencetak dokumen yang diinginkan. Padahal proses instalasi printer tidak 

mengalami kendala. 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala printer tidak bisa mencetak dokumen, penulis 

pertama – tama memeriksa status printer dicontrol panel. 

 

Gambar 3.5.  mengecek printer lewat control panel 

 

Lalu pilih device and printer, pilih printer yang akan kita cek dan pilih menu 

printer. Penulis menghilangkan tanda ceklis pada pause printing. 
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Gambar 3.6. menghilangkan tanda ceklis pada printer yang telah diinstal 

 

Namun itu juga masih belum cukup karna printer masih tidak dapat 

mencetak dokumen. Penulis memeriksa versi bit windows computer tersebut, 

Ternyata driver yang penulis download tidak support untuk versi windows 64bit. 

driver adalah sebuah komponen perangkat lunak atau software yang digunakan 

untuk memperkenalkan sebuah perangkat keras kepada perangkat lunak sistem 

operasi, dengan perangkat lunak driver ini maka sistem operasi mampu untuk 

menggunakan perangkat keras tersebut dengan baik (Winarno, 2010).  

Penulis lalu mencari kembali diinternet dan mengganti driver dengan versi 

sesuai bit windows yang akan diisntal. Penulis lalu mengistal kembali driver printer 

yang sudah didownload kembali. Hasilnya status printer di microsoft word sudah 

ready dan printer dapat berfungsi dengan normal untuk dapat mencetak dokumen 

yang diinginkan. 
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3.2.  PELAKSANAAN PKL : JULIYAN SAPUTRA, NPM 14312381 

3.2.1. Bidang Kerja 

 Penulis melakukan kegiatan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Bidang Haji penulis di tempatkan di subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

yang tugasnya adalah melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan 

pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama. 

 

Tabel 3.2.1 Bidang Kerja  

Penempatan Bidang Tugas Yang Dilaksanakan 

 

 

Bidang Penyelenggaraan Haji 

dan Umroh (PHU) 

Membuat Surat 

Panitia Rapat Petugas Haji 

Panitia Tes Petugas Haji 

Seleksi Berkas Jemaah Lansia dan 

Penggabungan 

Update Nama Paspor 

 Entry Nominatif Pemvisaan 

 Entry Pramanifes Pemvisaan 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

Selama melakukan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Lampung pada Bidang Penyelengara Haji dan Umroh pekerjaan yang penulis 

kerjakan awalnya memang terlihat sulit, sehingga memerlukakan ketelitian dalam 

pengerjaannya. Namun setelah penulis memahami langkah – langkah dalam 

pengerjaan penulis tidak menemukan kendala di pekerjaan yang penulis kerjakan. 

Adapun keahlian yang diperlukan pada bidang ini adalah mampu memahami dan 

menguasai Microsoft Office, pengetikan surat, penginputan data, pengaturan 

jaringan dan memperbaiki komputer. Kegiatan selama melakukan praktik kerja 

lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung pada Bidang 

Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai berikut: 
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3.2.2.1. Menscan berkas yang akan dikirim melalui e-mail. 

 Penulis diminta oleh pegawai untuk menscan berkas yang akan di kirim 

ke kanwil kemenag daerah yang akan dikirim melalui e-mail. Pegawai tersebut 

meminta tolong ke penulis dikarenakan ia tidak mengerti bagaimana cara 

melakukan proses scanning file dan cara melamirkan file saat mengirim e-mail. 

 

3.2.2.2. Membuat daftar nama petugas haji 

 Pada kegiatan ini penulis ditugaskan untuk membuat daftar nama-

nama petugas haji yang akan menerima koper besar, tas tenteng, dan tas paspor 

ke penulis dalam bentuk file excel. 

 

Gambar 3.2.1. Daftar nama petugas haji  

 

3.2.2.3. Nominatif Paspor 

 Penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan disana juga 

diminta untuk melakukan nominatif terhadap lembar merah yang digunakan 

jamaah sebagai bukti pelunasan pemberangkatan ibadah haji yang di berikan 

oleh pihak bank. Sebelum melakukan nominatif, lembar merah beserta paspor 

di pisahkan terlebih dahulu berdasarkan bank yang terbanyak dalam satu kloter 

tersebut. Adapun tujuan dari dilakukan pemisahan tiap – tiap bank ini adalah 

supaya pada saat dalam pencetakan pramanifest tidak terjadi bongkar pasang 

paspor, karena jika terjadi bongkar pasang paspor maka akan memperlambat 
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pekerjaan atau bahkan mmbuat pekerjaan baru karena mencari paspor yang 

harus disesuaikan dengan pramanifest yang telah dicetak sebelumnya. 

 

Gambar 3.2.2. Bagan alir dikumen Nominatif 

 

3.2.2.4. Melakukan Entri Nominatif Pemvisaan 

 Entri nominatif pemvisaan adalah langkah kedua yang dilakukan 

apabila proses update paspor jamaah sudah dilakukan. Penulis menginputkan 

data jemaah berdasarkan data yang telah diupdate sebelumya. Dalam proses 

penginputan penulis menggunakan website SISKOHAT (Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji Terpadu) Gen2, website ini digunakan untuk mengelola 

data jemaah calon haji dari seluruh Indonesia. Untuk melakukan proses 

nominatif ini penulis hanya perlu memasukan nomor paspor jamaah pada 

kolom yang telah disediakan untuk melakukan proses penginputan data. 

 

3.2.3. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dialami penulis selama PKL di Kantor Wilayar Kementrian 

Agama Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

Ketika sedang melakukan penginputan data jemaah terkadang koneksi 

internet terputus dikarenakan kondisi kabel yang digunakan untuk jaringan  
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LAN yang tidak terawat sehingga menghambat penulis dalam melakukan  

proses penginputan data jemaah haji. 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Masalah dalam penggunaan PC bisa muncul dari faktor termakan usia, dan 

kesalahan penggunaan. Atau hal sepele seperti posisi yang kurang stabil pada 

pemasangan piranti dan tidak sengaja menimbulkan “perubahan”. 

(Utdirartatmo, 2005) 

Untuk mengatasi kendala ini penulis melakukan penggantian kabel LAN 

yang tidak terawat dengan kabel LAN yang baru. Alat-alat yang penulis 

gunakan dalam proses penggantian kabel ini adalah: 

1. Tang Krimping 

Adalah alat yang digunakan untuk menjepit kabel UTP ke konektor RJ45. 

2. Konektor RJ45 

Konektor RJ45 adalah alat yang kita pasang pada ujung kabel UTP, 

tujuannya agar kabel dapat dipasang pada port LAN. 

3. Kabel UTP 

Kabel UTP digunakan sebagai media transmisi dalam jaringan LAN. 

 

  

 

Gambar 3.2.3. Tang Krimping, Konektor RJ45, Kabel UTP (Images, 2017) 

  

Dan cara untuk membuat kabel untuk koneksi jaringan LAN adalah sebagai 

berikut: 

1. Potong panjang kabel sesuai dengan kebutuhan 

2. Potong pembungkus luar kebel menggunakan tang krimping. 

3. Rapihkan dan urutkan kabel bagian dalam sesuai dengan urutan warna. 
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4. Masukan kabel ke konektor RJ45, pastikan semua ujungnya sampai di 

konektornya. 

5. Jepit konektornya menggunakan tang krimping. 

6. Kabel untuk koneksi jaringan LAN selesai dibuat. 
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3.3. PELAKSANAAN PKL : MUHAMMAD NURDIN PRATAMA, NPM    

14312025 

 

3.3.1. Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung penulis di tempatkan di subbagian Penyelenggaraan Haji dan 

Umroh (PHU). Subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) adalah  

subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan 

umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama. 

 

Tabel 3.3.1 Bidang kerja 

Penempatan bagian Tugas yang dilaksanakan 

Subbagian Penyelenggaraan Haji 

dan Umroh (PHU) 

- Menginstal printer 

- Membuat surat undangan 

- Merapikan kabel jaringan 

- Update entry nama paspor 

- Seleksi berkas jamaah 

penggabungan dan lansia 

- Nominatif paspor 

- Pengecekan kelengkapan paspor 

   

3.3.2. Pelaksanaan Kerja  

Selama penulis melakukan PKL di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung pada subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), 

pekerjaan yang dilakukan tidak tergolong rumit. Sehingga tidak menjadi hambatan 

dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan. Adapun keahlian yang 

diperlukan pada bidang ini adalah mampu  memahami dan menguasai komputer. 

Kegiatan selama melakukan praktik kerja lapangan di Subbagian Penyelenggaraan 

Haji dan Umroh (PHU) sebagai berikut: 
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3.3.2.1. Menginstal Printer 

 Penulis pertama kali diberikan tugas oleh pegawai bidang haji dan umroh 

untuk menginstal beberapa printer yang berada diruangan bidang haji dan umroh. 

Namun printer - printer tersebut tidak memiliki drivernya untuk proses instalasi, 

oleh sebab itu pegawai juga meminta tolong untuk mencarikan terlebih dahulu 

driver untuk printer yang cocok dan sesuai. Penulis mencarikan driver printer sesuai 

versi printer melalui disitus – situs yang tersedia didalam internet dan setelah 

menemukan driver printer yang dimaksud penulis langsung mendownload driver 

tersebut dari internet. 

 

3.3.2.2. Membuat Surat Undangan 

  Penulis beberapa kali diminta tolong oleh pegawai bidang haji dan umroh 

untuk mengetik surat udangan. Penulis diberikan catatan dan diminta mengetik 

sesuai catatan yang telah diberikan oleh pegawai tersebut. Lalu ada beberapa surat 

yanng akan dikirimkan ke daerah atau kabupaten terpencil yang membutuhkan 

waktu cukup lama untuk proses pengirimannya. 

 

3.3.2.3. Update Entry Nama Paspor 

  Penulis diminta tolong oleh pegawai bidang haji dan umroh untuk 

membantu mengupdate data jamaah sesuai data yang ada dipaspor dan 

menginputkannya kedalam sebuah website khusus yang bernama SISKOHAT 

Gen2. Website yang dibuat khusus mengelola data jamaah haji seluruh Indonesia. 

Diperlukannya proses update paspor karna data pelunasan di Bank berbeda dengan 

data pembuatan paspor jamaah. Maka dari itu untuk menghindari kekeliruan, data 

diupdate berdasarkan paspor jamaah haji. 

Selain melakukan input data paspor jamaah. Penulis juga sekaligus 

diminta untuk mengkoreksi data jamaah, seperti melihat perbedaan nama yang 

terdapat di paspor dan juga lembar merah pada saat jamaah melakukan registrasi 

pendaftaran di bank, tempat dan tanggal lahir jamaah, dan juga mengisi tempat 

dikeluarkan paspor dari tiap tiap jamaah. 
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Gambar 3.3.1 Badan Alir Dokumen Input Update Paspor 

 

3.3.2.4. Seleksi Berkas Jamaah Pengabungan Dan Lansia 

  Pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor kementrian 

agama provinsi lampung, penulis juga di suruh melakukan pengecekan berkas 

pengajuan jamaah peggabungan dan juga jamaah lansia. Adapun yang dapat ajukan 

atau lolos berkas bagi jamaah penggabungan adalah jika kedua jamaah yang 

digabungkan memiiki aliran darah ( saudara atau anak kandung ), sedangkan bagi 

jamaah lansia adalah dengan umur diatas 75 tahun. 

Berkas yang dilakukan pengecekan adalah seperti Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk, surat keterangan dari tiap – tiap kabupaten daerah, serta melihat 

dari no porsi pemberangkatan jamaah yang terdapat pada foto copy slip berwarna 

merah yang jamaah dapatkan pada saat mmelakukan pendaftaran di bank. Jika 

semua berkas sudah lengkap dan juga siap untuk diberangkatkan maka pihak kantor 

kementrian agama akan memastikan kesiapan jamaah yang akan berangkat, karena 
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ada beberapa kejadian yang terjadi, bahwa berkas sudah layak untuk berangkat, 

namun kondisi calon jamaah tidak memungkinkan untuk meakukan ibadah haji, 

maka akan di cancel dulu untuk pemberangkatan nya, dan akan digantikan oleh 

calon jamaah dengan no porsi pemberangkatan selanjuttnya.  

 

3.3.2.5. Nominatif Paspor 

  Penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan disana juga disuruh 

melakukan nominatif terhadap lembar merah yang digunakan jamaah sebagai bukti 

pelunasan pemberangkatan ibadah haji yang di berikan oleh bank. Sebelum 

melakukan nominatif, lembar merah beserta paspor di pisahkan terlebih dahulu 

berdasarkan bank yang terbanyak dalam satu kloter tersebut. Adapun tujuan dari 

dilakukan pemisahan tiap – tiap bank ini adalah supaya pada saat dalam pencetakan 

pramanifest tidak terjadi bongkar pasang paspor, karena jika terjadi bongkar pasang 

paspor maka akan memperlambat pekerjaan atau bahkan mmbuat pekerjaan baru 

karena mencari paspor yang harus disesuaikan dengan pramanifest yang telah 

dicetak sebelumnya. 

 

3.3.2.6. Pengecekan Kelengkapan Paspor 

 Penulis selama melakukan PKL diminta untuk melakukan pengecekan 

paspor calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Adapun yang dilakukan 

pengecekan adalah kesesuaian antara paspor dan juga visa yang di ambil langsung 

dari jakarta dan juga kesesuaian foto, jika terdapat visa dan paspor yang tidak sesuai 

maka sebaiknya dilakukan pencetakan ulang yang dilakukan di kantor kementrian 

agama provinsi lampung. Sebelum paspor dilakukan proses selanjutya juga perlu di 

lakukan pengecekan foto, karena biasanya terdapat beberapa paspor yang di sampul 

paspornya tidak terdpat foto, hal ini biasanya karena pada saat paspor dikirim 

kejakarta terjadi beberapa proses disana sehingga menyebabkan beberapa foto yang 

ada pada sampul paspor terlepas dan hilang. 

 

3.3.3. Kendala Yang Dihadapi 

   Kendala yang penulis hadapi ketika PKL di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Lampung sebagai berikut: 
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Pada saat penulis melakukan pengecekan kelengkapan paspor, penulis 

menemukan beberapa paspor yang tidak memiliki foto sebagai identitas paspor, hal 

ini diakibatkan oleh foto yang ditempel dari tiap – tiap kabupaten tidak begitu 

menempel di bagian sampul paspor, sehingga beberapa foto paspor akan lepas dan 

hilang pada saat paspor dikirim ke Jakarta pada saat dilakukan pemvisaan. 

 

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Masalah keamanan dan kerahasiaan data meruakan salah satu aspek penting dari 

suatu informasi. Dalam hal ini sangat terkait dengan betapa pentingnya informasi tersebut 

dikirm dan diterima oleh orang yang berkepentingan. (Kristanto, 2011) 

Untuk mengatasi kendala yang pertama, maka penulis langsung menelfon 

atau menghubungi kemenag daerah yang paspor jamaahnya bermasalah pada 

fotonya melalui telepon yang terdapat diruangan PHU. Jika sudah menghubungi 

kemenag daerah kabupaten maka penulis memisahkan terlebih dahulu paspor yang 

bermasalah dan langsung mengerjakan paspor yang lainnya, karean jika harus 

menunggu paspor yang bermasalah tersebut selesai akan membuang waktu. Karena 

kemenag daerah akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengiriman 

foto ke kemenag provinsi, apalagi jika terjadi masalah pada daerah kabupaten yang 

jaraknya cukup jauh dan juga biasanya jumlah foto yang berada pada kemenag 

daerah sudah tidak ada lagi, maka kemenag daerah pun harus menghubungi jamaah 

yang paspornya bermasala pada foto, dan tentunya hal ini akan membutuhkan 

waktu yang leih lama lagi.  Supaya masalah seperti ini tidak terjadi kembali pada 

saat pengiriman paspor selanjutnya, maka penulis melakukan scan terlebih dahulu 

terhadap foto yang terdapat di lembar merah atau sampul paspor sebelum dikirim 

ke Jakarta untuk dilakukann pemvisaan. 

Adapun langkah lagkah yang dilakukan penulis adalah pertama penulis 

meletakkan foto  yang terdapat di lembar merah atau sampul paspor dan 

meletakkannya diatas alat scan. 

Lalu menghubungkan kabel usb ke komputer dan menghidupkan printer. 

Kemudian penulis memilih windows => all program => Windows Scan dan Fax 

Maka akan mucul seperti gambar berikut 
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Gambar 3.3.2 buka aplikasi scan 

Setelah di buka, maka akan muncul gambar seperti berikut 

 

Gambar 3.3.4 tampilan aplikasi scans 
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Lalu pilih menu New Scan 

 

Gambar 3.3.5 menu scan 

Maka akan muncul tampilan berikut 

 

Gambar 3.3.6 paspor yang discan 

Lalu pilih menu Preview untuk mengambil bagian fotonya saja. Maka akan 

dilakukan proses scan foto, dan akan muncul tampilan seperi dibawah ini 
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Gambar 3.3.7 proses scaning 

Setelah Proses scan selesai, maka dapat crop bagian yang akan di simpan saja. Lalu 

simpan foto yang sudah di scan sebelumnya, dengan mengklik menu File lalu pilih 

Save As 

 

Gamabar 3.3.8 menyimpan hasil scaning 

Foto yang akan di simpan di letakkan pada folder tiap masing – masing daerah, 

supaya mempermudah saat dilakukan pengecekan. 
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Gambar 3.3.9 simpan hasil scaning 

Lalu beri nama foto yang di scan tadi sesuai dengan nama sebelumnya. 

 

Gamabar 3.3.10 simpan hasil scaning 

Setelah menyimpan hasil scaning tersebut. maka proses scan foto selesai. 
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Dan untuk hasilnya seperti gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.3.11 Hasil scan 

 

Gambar 3.3.12 hasil scan  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1. Simpulan  

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Lampung, penulis memperoleh wawasan dan 

pengalaman pekerjaan melalui para pegawai yang di instasi terkait. Terutama pada 

wawasan dan pengalaman dalam bersosialisasi terhadap para pegawai maupun 

terhadap atasan. Memperoleh pengetahuan birokrasi yang diterapkan dalam tata 

cara kerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. 

Serta kedisiplinan terhadap waktu ibadah dan rasa tanggung jawab dengan 

pekerjaan yang dikerjakan. Dalam hal teknologi, pemahaman pegawai terhadap 

perkembangan dan penggunaan teknologi dapat dikatakan cukup baik. Walaupun 

terdapat beberapa pegawai yang kurang menguasai, hanya perlu sedikit dorongan, 

pemahaman, serta arahan bagi mereka agar selalu mencoba teknologi terbaru yang 

berhubungan dengan dunia kerja. Karena masalah yang ditimbulkan bisa dikatakan 

tidak terlalu berat dan bisa diselesaikan dengan mencari referensi di internet. 

 

4.2. Saran 

Saran yang bisa penulis berikan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung subbagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah 

menyelenggarakan seminar ataupun acara sejenisnya untuk memberikan informasi, 

arahan dan pengetahuan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat ataupun 

untuk masyarakat. Agar masyarakat mengerti mulai dari proses pendaftaran, 

pemberangkatan dan pemulangan jamaah. dan dapat memberikan sarana informasi 

yang memadai serta akurat dan menjangkau masyarakat dari berbagai golongan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 kegiatan pkl di bidang PHU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleksi calon Petugas Haji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melengkapi foto dan ktp pada paspor dan lembar merah 
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Lampiran 2 kegiatan selama PKL (Lanjutan) 

Suasana kantor pada saat lembur 

 

data kloter tiap kabupaten dan kota 
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Lampiran 3 Paspor Jamaah Haji (Lanjutan) 

Paspor jamaah haji 

 

paspor jamaah haji 
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Lampiran 4 Ikut membantu pekerjaan dikantor (Lanjutan) 

Melengkapi Foto Paspor Jamaah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaah Lansia 

 


