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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasikan diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan 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 Juni sampai dengan 

Agustus 2017. 

Penempatan PKL pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung di tempatkan pada bagian yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada 

subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ialah ikut serta dalam 

setiap kegiatan workshop yang dilaksanakan diluar instansi, membuat dan 

mempersiapkan hal – hal yang di butuhkan untuk workshop seperti desain banner, 

materi penyampaian berupa powerpoint, absensi peserta workshop surat undangan 

workshop dan lain – lain. Pelaksanaan kerja pada subbag Perencanaan dan 

Keuangan adalah pengelolaan data penggajian karyawan, surat setoran pajak, serta 

pengelolaan dokumen SAIBA dan BMN. Pelaksanaan kerja pada bidang 

Pendidikan Madrasah ialah ikut serta dalam setiap kegiatan AKSIOMA-KSM di 

antaranya membuat surat undangan kegiatan, mengirim surat kegiatan tersebut, 

mendata serta mendaftarkan peserta AKSIOMA-KSM, serta mengelola data 

NUPTK pada Sistem Informasi Pengajar & Tenaga. 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. 
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