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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kerja Praktik (KP)
Politeknik Negeri Bengkalis memiliki 16 (enam belas) Program Studi yang

terdiri dari 10 (sepuluh) Program Studi D3 (diploma tiga) yaitu Program Studi
Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknik
Elektro, Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Bahasa Inggris
Bisnis, dan Administrasi Bisnis, serta 6 (enam) Program Studi D4 (diploma
empat) diantaranya Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Administrasi Bisnis
Internasional, Akuntansi Keuangan Publik, Teknik Listrik, Teknik Perencanaan
Jalan dan Jembatan serta Rekayasa Perangkat Lunak, dengan kurikulum yang
berorientasi pada tuntutan tenaga kerja siap pakai, dengan melaksanakan program
yang terdiri dari 40% teori dan 60% praktik. Hingga saat ini telah menghasilkan
lulusan yang telah terjun ke dunia kerja dan tersebar luas di Indonesia baik itu di
Perusahaan, bahkan Instansi Pemerintah maupun Swasta.
Akuntansi Keuangan Publik (AKP) merupakan salah satu program studi di
Politeknik Negeri Bengkalis di bawah Jurusan Administrasi Niaga. Program Studi
Akuntansi Keuangan Publik berdiri pada tahun 2016 dengan izin pendirian yang
dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:
10/KPT/I/2016 tanggal 19 Januari 2016. Program studi ini didirikan untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang
akuntansi sektor publik.
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik bertujuan mempersiapkan
lulusan (sarjana terapan) dalam bidang akuntansi keuangan publik. Lulusan
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan tenaga ahli industri bagi pasar kerja lokal dan nasional. Selain itu,
lulusan program studi Akuntansi Keuangan Publik juga diharapkan mampu
mengembangkan jiwa kepemimpinan.
Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi
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pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan
sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill
mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan
sesuai dengan teori yang mereka peroleh di bangku kuliah. Kerja Praktek (KP)
dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara baik
tentang bidang ilmu yang dipelajari. Selain itu, agar mahasiswa dapat mengetahui
profesi serta atmosfir pekerjaan sesuai dengan program studinya.
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik berharap dengan adanya Kerja
Praktik mahasiswa bisa mengenal secara langsung bagaimana akuntansi di sektor
publik yang sesungguhnya, serta bisa menambah wawasan setiap mahasiswa
untuk lebih terampil, tanggap, dan mampu bersaing dan berdayaguna yang baik
untuk kedepannya. Sebagai konsekuensinya setelah menyelesaikan kerja praktik,
setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah laporan pekerjaan selama
melaksanakan kerja praktik agar mahasiswa bisa mempertanggung jawabkan hasil
yang didapat dari kegiatan kerja praktik tersebut.
Kerja praktik ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yang
merupakan instansi sektor publik yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
yang dilaksanakan selama 84 Hari terhitung mulai tanggal 24 Februari s/d 24 Juni
2021.
1.2

Tujuan dan Manfaat KP
Secara umum, tujuan kerja praktik (KP) atau magang merupakan salah satu

kegiatan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyelesaikan
studinya. Untuk mencapai hasil yang diharapkan maka perlu diketahui tujuan dan
manfaat diadakan kerja praktik tersebut, yaitu sebagai berikut:
1.2.1 Tujuan Kerja Praktik
1.

Memberi

kesempatan

kepada

mahasiswa

untuk

mengaplikasikan

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah
dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan.
2.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya.
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3.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji
teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
keterampilan di suatu organisasi /perusahaan.

4.

Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Bengkalis (sesuai program studi
terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penerapan
pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja.

5.

Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan mahasiswa
dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum.

1.2.2 Manfaat kegiatan Kerja Praktik (KP)
1.

Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata.

2.

Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu
pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya.

3.

Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan
sesuai dengan program studinya.

4.

Mahasiswa memperoleh umpan balik dari organisasi/perusahaan terhadap
kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di dunia pekerjaannya.

5.

Mahasiswa memperoleh umpan balik dari kegiatan kerja praktik berupa
proses perbaikan dan peningkatan skill dan soft skill untuk pengembangan
dan proses pembelajaran.

1.3

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik (KP)
Kegiatan Kerja Praktik (KP) ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Jangka waktu kerja praktik yaitu selama
84 (tiga puluh empat) hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai
dengan 24 Juni 2021. Berikut adalah waktu pelaksanaan Kerja Praktik :
Tabel 1.1 Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik
Waktu yang Tersedia
No
Kegiatan
Des Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
1.

Jul

Ags

Pengajuan Tempat KP
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No

Waktu yang Tersedia

Kegiatan
Des Jan

2.
3.

Sosialisasi
Pembekalan KP

dan

Persiapan

dan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Pembekalan KP

4.

Pelaksanaan KP

5.

Pembuatan Laporan KP

6.

Sidang KP

Sumber: Data Olahan 2021

Adapun jadwal jam kerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yaitu
sebagai berikut:
Tabel 1.2 Jadwal Jam Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No.

Hari

Masuk

Istirahat

Pulang

1

Senin

07.30

12.00 -13.00

16.00

2

Selasa

07.30

12.00-13.00

16.00

3

Rabu

07.30

12.00-13.00

16.00

4

Kamis

07.30

12.00-13.00

16.00

5

Jum’at

07.30

12.00- 13.00

16.30

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

1.4

Lokasi Kerja Praktik (KP)
Kerja praktik dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yang

beralamat di Jl. A. Yani Bengkalis khususnya di seksi lalintalkim, urusan
kepegawaian dan seksi tikim. Berikut adalah gambar lokasi kerja praktik :
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Gambar 1.1 Lokasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
Sumber: Google Maps
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BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1

Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenkumham dipimpin oleh
seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2017 dijabat oleh Yasonna H. Laoly.
Kementerian Hukum dan HAM pertama kali dibentuk pada tanggal 19
Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, yang kemudian terus
berganti nama sesuai dengan fungsinya, Departemen Hukum dan Perundangundangan (1999), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001),
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004) dan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (2009).
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
berkedudukan di setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi diantaranya Divisi
Imigrasi yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Kantor
Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah Unit Pelaksana Teknis yang
dibawahi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis termasuk salah satu Kantor Imigrasi
yang sudah cukup tua keberadaannya. Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis
dibentuk pada tahun 1952 dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi Kota
Dumai, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bengkalis, Kota Siak Sri Indrapura,
Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Rangsang dan
Kecamatan Tebing Tinggi.
Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah pembangunan daerah
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dan pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis terpecah dengan
berdirinya Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Kantor
Imigrasi Siak Sri Indrapura.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
M.HH-03.OT.01.03 TAHUN 2018, wilayah kerja Kantor Imigrasi adalah seluruh
wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu:
1.

Kecamatan Bengkalis

2.

Kecamatan Bantan

3.

Kecamatan Bukit Batu

4.

Kecamatan Siak Kecil

5.

Kecamatan Rupat

6.

Kecamatan Rupat Utara

7.

Kecamatan Mandau

8.

Kecamatan Pinggir

9.

Bathin Solapan

10.

Bandar Laksamana

11.

Talang Muandau
Pada tahun 2018 akhir, terjadi perubahan nomenklatur pada kantor imigrasi

diseluruh Indonesia seiring terbitnya Permenkumham Nomor 19 tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Sehingga nama Kantor
Imigrasi Kelas II Bengkalis berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis. Ada penambahan akronim TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang
membedakan antara kanim yang memiliki atau tidak memiliki TPI.
2.2

Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
Kantor Imigrasi sebagai

Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah

Kemenkumham Riau memiliki visi yang sama dengan instansi vertikalnya yaitu
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Adapun visi dan misi Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis adalah:
Visi

: Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi

: Melindungi Hak Asasi Manusia
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Motto

: Kami Siap Melayani Dengan Tulus

Tata Nilai

: Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan
Inovatif)

Janji Layanan : 1. Kepastian Persyaratan
2. Kepastian Biaya
3. Kepastian Waktu Penyelesaian
2.3

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dapat dilihat

pada Gambar 2.1 di bawah ini:

8

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
Sumber : Kanim Bengkalis
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Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut:
1.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki tugas melakukan

pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Sedangkan Seksi
Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan
izin tinggal keimigrasian
2) Pelayanan paspor
3) Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing
4) Pelayanan pas lintas batas
5) Pelayanan izin tinggal
6) Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian
7) Pelayanan izin masuk kembali
8) Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka
penerbitan surat keterangan keimigrasian
9) Pelayanan surat keterangan keimigrasian
10) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
11) Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian
12) Pemberian tanda masuk dan tanda keluar
13) Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas :
1)

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa,
surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas,
pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian
tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan
tanda keluar.

2)

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
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pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal,
izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih
status

keimigrasian,

dan

penelaahan

status

keimigrasian

dan

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.
2.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian memiliki tugas

untuk melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Sedangkan Seksi Teknologi Informasi
dan Komunikasi Keimigrasian memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan

rencana

dan

pelaporan

di

bidang

pemanfaatan,

pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi
keimigrasian
2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian
3) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi
keimigrasian
4) Penyiapan dan pengelolaan informasi

dan

komunikasi

publik

keimigrasian
5) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas :
1)

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengoordinasian,
pemeliharaan,

evaluasi

dan

dan

pengamanan

pelaporan

di

sistem

dan

bidang

pemanfaatan,

teknologi

informasi

keimigrasian.
2)

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengoordinasian,

evaluasi

dan pelaporan di

bidang pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan
komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama
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antar instansi.
3.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas untuk

melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan intelijen dan penindakan
keimigrasian. Sedangkan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki
fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen,
pengawasan, dan penindakan keimigrasian
2) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian
3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
4) Penyajian informasi produk intelijen
5) Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan
instalasi vital keimigrasian
6) Penyidikan tindak pidana keimigrasian
7) Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian
8) Pelaksanaan pemulangan orang asing.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimgirasian terdiri atas :
1)

Subseksi Intelijen Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengoordinasian,

evaluasi

dan

pelaporan

di

bidang

pengawasan

keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen
keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil,
dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
2)

Subseksi Penindakan Keimigrasian
Bertugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyudukan tindak
pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan
orang asing.

4.

Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan penyusunan
12

rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara,
sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal
serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan,
persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Sedangkan Sub Bagian Tata
Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
2) Pelaksanaan dan pengendalian internal
3) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
4) Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
1)

Urusan Kepegawaian
Bertugas untuk melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia,
tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

2)

Urusan Keuangan
Bertugas untuk melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan,
penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

3)

Urusan Umum
Bertugas untuk melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan
rumah tangga.
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BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTIK (KP)

3.1

Jenis Tugas yang Dilaksanakan
Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan kegiatan-kegiatan atau tugas-

tugas selama menjalankan kerja praktik (KP) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis mulai hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan hari Kamis
tanggal 24 Juni 2021. Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan penulis selama
Kerja Praktik (KP) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis antara lain lain:
1.

Melaporkan diri kebagian kepegawaian untuk pembagian bidang kerja serta
pengambilan daftar hadir.

2.

Membantu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan
pembuatan paspor.

3.

Menyerahkan map yang berisikan perdim dan surat pernyataan yang harus
diisi pemohon.

4.

Menuliskan nama pemohon pada map serta memberi stempel tanggal
permohonan.

5.

Mencetak antrian pemohon dan mencatatnya pada buku ekspedisi loket.

6.

Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas pemohon kepada kasi untuk
disetujui.

7.

Membantu pemohon yang akan mengambil paspor dengan meminta bukti
pembayaran.

8.

Mencari map pemohon diruang paspor, mengambil papsor di dalam map
dan menyerahkannya kepada pemohon serta mencatatnya pada buku
ekspedisi pengambilan paspor.

9.

Menginput data penyerahan paspor pada sistem.

10.

Ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Lalintalkim.

11.

Mengetik surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas.

12.

Mencatat surat perintah tugas pada buku agenda UM dan surat perintah
perjalanan dinas pada buku agenda UM SPPD.
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13.

Memberikan nomor surat pada SPRINT dan SPPD.

14.

Mengetik absen apel pagi/sore.

15.

Mengarsipkan dokumen pegawai.

16.

Mengetik laporan perjalanan dinas.

17.

Memindai kode QR pemohon.

18.

Menginput data paspor pada sistem.

19.

Mencatat data paspor dibuku.

20.

Menuliskan nomor pada map untuk arsip.

21.

Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor map diruang arsip.

22.

Menuliskan nomor surat pengantar laporan bulanan.

23.

Menginput data pemohon.

24.

Scan berkas pemohon.

3.1.1 Laporan Agenda Kegiatan Harian Kerja Praktik (KP)
Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 26 Februari 2021 dapat
dilihat selengkapnya pada Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 1 (satu) pada tanggal (24 Februari
s/d 26 Februari 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No
1

2

Hari/Tanggal

Kegiatan
1. Melaporkan diri ke bagian kepegawaian Kantor
Rabu
Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
2.
Pengarahan oleh kepala bagian kepegawaian,
24 Februari 2021
pengambilan daftar hadir dan pembagian
bidang kerja
3. Melaporkan diri ke bagian Kasi Lalintalkim,
Pengarahan oleh Kasi Lalintalkim dan
pengenalan seputar Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Bengkalis
4. Mendengarkan
pemaparan
terkait
alur
permohonan dan persyaratan pembuatan
paspor
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
Kamis 25
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
Februari 2021
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya

Keterangan
Bagian
Kepegawaian
dan Seksi
Lalintalkim

Seksi
Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
2.
3.
4.

5.
1.
Jumat
3
26 Februari
2021
2.
3.
4.

5.

Kegiatan
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.

Keterangan

Seksi Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 01 Maret sampai tanggal 05 Maret 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.2 berikut ini:
Tabel 3.2

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 2 (dua) pada tanggal (01 Maret s/d
05 Maret 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

1

Hari/Tanggal

Kegiatan
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
Senin
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
01 Maret 2021
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
3. Membantu pemohon yang akan mengambil

Keterangan
Seksi Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
4.

5.
6.
1.

2

Selasa
02 Maret 2021
2.
3.
4.

5.
1.

3

Rabu
03 Maret 2021

2.
3.
4.

5.
6.

1.
4

Kamis
04 Maret 2021

Kegiatan
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Melihat proses cetak paspor
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Pengarahan oleh Kasi Lalintakim dan
memaparkan sejauh mana pemahaman yang
didapat selama seminggu.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya

Keterangan

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
2.
3.
4.

5.
1.

5

Jumat
05 Maret 2021
2.
3.
4.

5.
6.

Kegiatan
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Pengarahan oleh Kasi Lalintakim tentang
program paspor simpatik dan eazy paspor.

Keterangan

Seksi Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 08 Maret sampai tanggal 12 Maret 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.3 berikut ini:
Tabel 3.3

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 3 (tiga) pada tanggal (08 Maret s/d
12 Maret 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

1

Hari/Tanggal

Senin
08 Maret 2021

Kegiatan
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas

Keterangan
Seksi Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
3.
4.

5.
1.

2

Selasa
09 Maret 2021

2.
3.
4.

5.
1.

3

Rabu

2.

10 Maret 2021

3.

4.
1.

4

Jumat
12 Maret 2021
2.
3.
4.

Kegiatan
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Mengikuti kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis di
Politeknik Negeri Bengkalis
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.

Keterangan

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
5. Menginput
sistem.

data

Kegiatan
penyerahan

Keterangan
paspor

pada

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 15 Maret sampai tanggal 19 Maret 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.4 berikut ini:
Tabel 3.4

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 4 (empat) pada tanggal (15 Maret s/d
19 Maret 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

1

Hari/Tanggal

Senin
15 Maret 2021

2

Selasa
16 Maret 2021

Kegiatan
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
3. Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
4. Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
5. Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
3. Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
4. Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
5. Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
6. Sharing informasi bersama kasi Lalintalkim

Keterangan
Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim
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No

3

Hari/Tanggal

Rabu
17 Maret 2021

4

Kamis
18 Maret 2021

5

Jumat
19 Maret 2021

Kegiatan
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
3. Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
4. Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
5. Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
1. Mengikuti pelaksanaan Eazy Paspor di STIE
Syariah Bengkalis
2. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
3. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
4. Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
5. Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.
6. Menginput data penyerahan paspor pada
sistem.
1. Membantu memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pembuatan paspor,
menyerahkan map yang berisikan perdim dan
surat pernyataan yang harus diisi pemohon,
menulis nama pemohon pada map serta
memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya
pada buku ekspedisi.
2. Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas
pemohon kepada kasi untuk disetujui.
3. Membantu pemohon yang akan mengambil
paspor dengan meminta bukti pembayaran.
4. Mencari map pemohon diruang paspor,
mengambil papsor di dalam map dan
menyerahkannya kepada pemohon serta
mencatatnya pada buku pengambilan paspor.

Keterangan

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim

Seksi Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal
5. Menginput
sistem.

data

Kegiatan
penyerahan

Keterangan
paspor

pada

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 22 Maret sampai tanggal 26 Maret 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.5 berikut ini:
Tabel 3.5

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 5 (lima) pada tanggal (22 Maret s/d
26 Maret 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No
1

Hari/Tanggal
Senin
22 Maret 2021

Kegiatan
1. Melaporkan diri ke bagian kepegawaian Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
2. Mengedarkan absen apel pagi

1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
2
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
Rabu
3
24 Maret 2021 2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
Kamis
4
25 Maret 2021 2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik lembar konfirmasi peserta pelatihan
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
Jumat
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
5
26 Maret 2021
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
Sumber : Data Olahan 2021
Selasa
23 Maret 2021

Keterangan
Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 02 April 2021 dapat dilihat

22

selengkapnya pada Tabel 3.6 berikut ini:
Tabel 3.6

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 6 (enam) pada tanggal (29 Maret s/d
02 April 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No
1

Hari/Tanggal
Senin
29 Maret 2021

Kegiatan
1. Mengetik Absen apel pagi pegawai
2. Mengedarkan absen apel pagi

1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
2
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
3
Rabu
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
31 Maret 2021
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
4
Kamis
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
01 April 2021
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
1. Mengetik surat perintah tugas dan surat
perintah perjalanan dinas
2. Mencatat surat perintah tugas pada buku
5
Jumat
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
02 April 2021
pada buku agenda UM SPPD
3. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
4. Mengetik absen apel sore
5. Mengedarkan absen apel sore
Sumber : Data Olahan 2021
Selasa
30 Maret 2021

Keterangan
Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 05 April sampai tanggal 09 April 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.7 berikut ini:
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Tabel 3.7

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 7 (tujuh) pada tanggal (05 April s/d
09 April 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

1
2

Hari/Tanggal
Senin
05 April 2021

Selasa
1. Mencatat surat penunjukan pejabat pengadaan
06 April 2021
barang dan jasa kebuku agenda
2. Menyiapkan bundel untuk arsip dokumen

3

Rabu
07 April 2021

4

Kamis
08 April 2021

5

Kegiatan
1. Mengetik absen apel pagi
2. Mengedarkan absen apel pagi
3. Mencatat surat keputusan pentugas penyerahan
paspor dihari sabtu pada buku agenda

Jumat
09 April 2021

1. Mencatat surat perintah tugas pada buku
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
2. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
3. Mengarsipkan dokumen honorer

Keterangan
Urusan
Kepegawaian
Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian

1. Mengarsipkan absen honorer

Urusan
Kepegawaian

1. Mengetik absen apel sore pegawai

Urusan
Kepegawaian

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 12 April sampai tanggal 16 April 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.8 berikut ini:
Tabel 3.8

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 8 (delapan) pada tanggal (12 April
s/d 16 April 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

Hari/Tanggal

1

Senin
12 April 2021

2

Selasa
13 April 2021

3

Rabu
14 April 2021

Kegiatan
1. Mengetik absen apel pagi
2. Mengetik absen rapid test
1. Mencatat surat perintah tugas pada buku
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
2. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
Tidak ada kegiatan

Keterangan
Urusan
Kepegawaian
Urusan
Kepegawaian

Urusan
Kepegawaian
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No
4

Hari/Tanggal
Kamis
15 April 2021

Kegiatan
1. Mengetik SK pegawai berprestasi
2. Mencatat SK ke dalam buku agenda serta
memberi nomor SK

1. Mencatat surat perintah tugas pada buku
agenda UM dan surat perintah perjalanan dinas
pada buku agenda UM SPPD
2. Memberikan nomor surat pada SPRINT dan
SPPD
Sumber : Data Olahan 2021
5

Jumat
16 April 2021

Keterangan
Urusan
Kepegawaian
Urusan
Kepegawaian

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 19 April sampai tanggal 23 April 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.9 berikut ini:
Tabel 3.9

Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 9 (sembilan) pada tanggal (19
April s/d 23 April 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

No

Hari/Tanggal

1

Senin
19 April 2021
Selasa
20 April 2021

1. Melaporkan diri ke bagian TIKIM Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

3

Rabu
21 April 2021

1. Membantu pencarian berkas pemohon di ruang
arsip

4

Kamis
22 April 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

5

Kegiatan

Tidak ada kegiatan

Jumat
23 April 2021
Sumber : Data Olahan 2021

Mengetik laporan perjalanan dinas
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Tidak ada kegiatan

Keterangan
Seksi TIKIM
Seksi TIKIM
Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 26 April sampai tanggal 30 April 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.10 berikut ini:
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Tabel 3.10 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 10 (sepuluh) pada tanggal (26
April s/d 30 April 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No
1

Hari/Tanggal
Senin
26 April 2021

2

Selasa
27 April 2021

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

3

Rabu
28 April 2021

1.

4

Kamis
29 April 2021

1.
2.
3.
4.
5.

5

Kegiatan
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Membuat laporan perjalanan dinas

Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Tidak ada kegiatan

Jumat
30 April 2021
Sumber : Data Olahan 2021

Keterangan
Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 03 Mei sampai tanggal 07 Mei 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.11 berikut ini:
Tabel 3.11 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 11 (sebelas) pada tanggal (03
Mei s/d 07 Mei 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No
1

Hari/Tanggal
Senin
03 Mei 2021

Kegiatan
1. Menuliskan nomor surat pengantar laporan
statistik bulanan untuk bulan april 2021
2. Menuliskan nomor surat pengantar laporan
pengawasan lalu lintas orang asing bulan april
3. Menuliskan nomor surat pengantar data lalu
lintas orang asing bulan april 2021
4. Menuliskan nomor pengantar data lalu lintas
dan tenaga kerja asing bulan april 2021
5. Menuliskan nomor surat pengantar data
keberadaan orang asing bulan april 2021 ke
buku agenda
6. Menuliskan nomor surat pengantar data

Keterangan
Seksi TIKIM
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No

Hari/Tanggal

2

Selasa
04 Mei 2021

3

4

5

Rabu
05 Mei 2021

Kamis
06 Mei 2021

Jumat
07 Mei 2021

Kegiatan
pelayanan keimigrasian WNI dan orang asing
bulan april 2021
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip
Memindai kode QR pemohon
Menginput data paspor pada sistem
Mencatat data paspor dibuku
Menuliskan nomor pada map untuk arsip
Mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor
map diruang arsip

Keterangan

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Seksi TIKIM

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 17 Mei sampai tanggal 21 Mei 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.12 berikut ini:
Tabel 3.12 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 12 (dua belas) pada tanggal (17
Mei s/d 21 Mei 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No

Hari/Tanggal

1

Senin
17 Mei 2021

2

Selasa
18 Mei 2021

3

Rabu
19 Mei 2021

Kegiatan
1. Melaporkan diri ke bagian LALINTALKIM
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
2. Menginput data pemohon
3. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim

Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal

4

Kamis
20 Mei 2021

5

Jumat
21 Mei 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 28 Mei 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.13 berikut ini:
Tabel 3.13 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 13 (tiga belas) pada tanggal (24
Mei s/d 28 Mei 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No

Hari/Tanggal

1

Senin
24 Mei 2021

2

Selasa
25 Mei 2021

3

Rabu
26 Mei 2021

4

Kamis
27 Mei 2021

5

Jumat
28 Mei 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 01 Juni sampai tanggal 05 Juni 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.14 berikut ini:
Tabel 3.14 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 14 (empat belas) pada tanggal (01
Juni s/d 05 Juni 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No
1

Hari/Tanggal
Senin
01 Juni 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
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No

Hari/Tanggal

2

Selasa
02 Juni 2021

3

Rabu
03 Juni 2021

4

Kamis
04 Juni 2021

5

Jumat
05 Juni 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 08 Juni sampai tanggal 12 Juni 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.15 berikut ini:
Tabel 3.15 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 15 (lima belas) pada tanggal (08
Juni s/d 12 Juni 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No

Hari/Tanggal

1

Senin
08 Juni 2021

2

Selasa
09 Juni 2021

3

Rabu
10 Juni 2021

4

Kamis
11 Juni 2021

5

Jumat
12 Juni 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 18 Juni 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.16 berikut ini:
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Tabel 3.16 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 16 (enam belas) pada tanggal (14
Juni s/d 18 Juni 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No

Hari/Tanggal

1

Senin
14 Juni 2021

2

Selasa
15 Juni 2021

3

Rabu
16 Juni 2021

4

Kamis
17 Juni 2021

5

Jumat
18 Juni 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

Laporan agenda kegiatan atau pekerjaanyang telah dilaksanakan oleh
penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 24 Juni 2021 dapat dilihat
selengkapnya pada Tabel 3.17 berikut ini:
Tabel 3.17 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu ke 17 (tujuh belas) pada tanggal (21
Juni s/d 24 Juni 2021) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
No

Hari/Tanggal

1

Senin
21 Juni 2021

2

Selasa
22 Juni 2021

3

Rabu
23 Juni 2021

4

Kamis
24 Juni 2021

Kegiatan
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Menginput data pemohon
2. Scan berkas pemohon
1. Perpisahan

Keterangan
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim
Seksi
Lalintalkim

Sumber : Data Olahan 2021

3.1.2 Uraian Pekerjaan Selama Melaksanakan Kerja Praktik
Adapun uraian dan langkah kerja dalam menyelesaikan pekerjaan selama
melaksanakan Kerja Praktik (KP) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
selama 4 (Empat) Bulan mulai dari hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sampai
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dengan hari Kamis tanggal 24 Juli 2021 dapat dilihat pada uraian berikut:
1.

Melaporkan diri kebagian kepegawaian untuk pembagian bidang kerja serta
pengambilan daftar hadir.
Hari pertama Kerja Praktik (KP) langsung diarahkan kebagian kepegawaian,
kepala urusan kepegawaian menjelaskan aturan yang berlaku selama kerja
praktik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, seperti jam masuk kantor
baik itu jam masuk pagi, jam istirahat siang dan jam pulang, kepala urusan
kepegawaian juga membagi bidang kerja bersama kepala tata usaha yang
setiap bulan akan diadakan rolling bidang kerja, setelah itu pembagian
daftar hadir dan selanjutnya kepala urusan kepegawaian mengantarkan ke
bidang yang telah ditentukan.

2.

Membantu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan
pembuatan paspor, menyerahkan map yang berisikan perdim dan surat
pernyataan yang harus diisi pemohon, menulis nama pemohon pada map
serta memberi stempel tanggal permohonan, mencetak antrian pemohon dan
mencatatnya pada buku ekspedisi.
Pada seksi lalintalkim, penulis ditugaskan untuk membantu di loket
pelayanan pembuatan paspor yaitu membantu memeriksa kelengkapan
persyaratan permohonan pembuatan paspor yang dibawa oleh pemohon
seperti ktp, kk dll. Setelah pemeriksaan dilakukan selanjutnya mencocokan
data yang ada di ktp, kk, ijazah dll seperti nama, tempat tanggal lahir dll
dengan cara distabilokan, jika terdapat adanya ketidaksamaan misalkan
nama yang ada di ktp dengan di kk berbeda pemohon harus membuat surat
pernyataan terlebih dahulu dengan memberikan data yang benar, selanjutnya
mengambil map yang berisikan perdim dan surat pernyataan yang harus
diisi oleh pemohon, pada map tersebut penulis ditugaskan untuk menuliskan
nama pemohon beserta stempel tanggal permohonan, jika perdim yang diisi
oleh pemohon ada yang kurang lengkap penulis ditugaskan untuk
melengkapinya, selanjutnya mencetak antrian pemohon menggunakan
sistem antrian tiket rangkap 2, yang pertama ditempelkan di map pemohon
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dan yang kedua diberikan kepada pemohon untuk antrian sesi foto dan
wawancara dan terakhir mencatat data pembuatan paspor pemohon pada
buku ekspedisi. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat dilihat
dari gambar berikut :

Gambar 3.1 Pemeriksaan Berkas Pemohon, Map Pemohon, Mencetak Antrian Dan Buku
Ekspedisi Loket
Sumber :Kanim Bengkalis

3.

Menyerahkan map yang sudah berisikan berkas pemohon ke kasi untuk
disetujui.
Map pemohon yang sudah selesai di loket selanjutnya diserahkan kepada
kasi lalintalkim untuk disetujui permohonan pembuatan paspor, jika sudah
di setujui selanjutnya map tersebut diserahkan kepada petugas input data.
Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat dilihat dari gambar
berikut :

32

Gambar 3.2 Map Pemohon
Sumber :Kanim Bengkalis

4.

Membantu pemohon yang akan mengambil paspor dengan meminta bukti
pembayaran.
Setelah 3 hari kerja setelah pembayaran pemohon datang ke kantor untuk
pengambilan paspor, penulis ditugaskan untuk membantu pemohon yang
akan mengambil paspor dengan meminta bukti pembayaran kepada
pemohon. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat dilihat dari
gambar berikut :

Gambar 3.3 Bukti Pembayaran
Sumber :Kanim Bengkalis

5.

Mencari map pemohon diruang paspor, mengambil papsor di dalam map
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dan menyerahkannya kepada pemohon serta mencatatnya pada buku
pengambilan paspor.
Setelah bukti pembayaran diterima selanjutnya penulis akan mencari map
pemohon yang bersangkutan di ruang cetak paspor. Dalam map tersebut
sudah ada paspor yang sudah siap dicetak oleh petugas. Paspor yang sudah
siap cetak tersebut diserahkan kepada pemohon, sebelumnya penulis
meminta tanda tangan pemohon sebagai bukti penyerahan paspor. Setelah
penyerahan paspor tersebut kemudian penulis akan mencatatnya pada buku
pengambilan paspor. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat
dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.4 Papor Pemohon dan Buku Ekspedisi Penyerahan Paspor
Sumber :Kanim Bengkalis

6.

Menginput data penyerahan paspor pada sistem.
Selain dicatat secara manual penyerahan paspor tersebut juga harus diinput
pada sistem yaitu sistem penerbitan DPRI. Penulis ditugaskan untuk
menginput data penyerahan paspor pada sistem tersebut. Sebelum
menginput data penyerahan paspor terlebih dahulu harus login, setelah login
selanjutnya pilih menu paspor lalu penyerahan, pada menu tersebut masukan
5 digit terakhir nomor permohonan lalu tekan segarkan lalu akan muncul
data pemohon tersebut, klik no permohonan lalu akan mucul tampilan
penyerahan edit lalu masukan data penerima berupa nama dan nomor
telepon lalu klik simpan. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat
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dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.5 Tampilan Sistem Penginputan Data Penyerahan Paspor
Sumber :Kanim Bengkalis

7.

Ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi lalintalkim
Penulis ditugaskan ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi
lalintalkim. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi di Politeknik Negeri
Bengkalis terkait tugas dan fungsi imigrasi dan pelaksanaan eazy paspor di
STIE Syariah Bengkalis. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat
dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.6 Kegiatan Sosialisasi di Polbeng dan Pelaksanaan Eazy Paspor Di STIE Syariah
Sumber :Kanim Bengkalis

8.

Mengetik surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas, mencatat
surat perintah tugas pada buku agenda UM dan surat perintah perjalanan
dinas pada buku agenda UM SPPD serta memberikan nomor surat pada
SPRINT dan SPPD.
Pada urusan kepegawaian penulis ditugaskan untuk mengetik surat perintah
tugas dan surat perintah perjalanan dinas untuk pegawai yang akan
melakukan dinas luar. Setelah surat tersebut dicetak penulis juga ditugaskan
untuk memberikan nomor surat tersebut dengan terlebih dahulu mencatat
surat tersebut pada buku agenda masing masing, penulisan pada buku
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agenda harus berurutan dan tidak boleh ada nomor yang sama, setelah
menulisnya pada buku agenda maka akan didapatkan nomor surat tersebut.
Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat dilihat dari gambar
berikut :

Gambar 3.7 Mengetik SPRINT dan SPPD
Sumber :Kanim Bengkalis

Gambar 3.8 Buku Agenda UM dan Buku Agenda UM SPPD
Sumber :Kanim Bengkalis

9.

Mengetik laporan perjalanan dinas
Pada seksi tikim penulis ditugaskan untuk mengetik laporan perjalanan
dinas untuk pegawai di seksi tikim yang telah melakukan dinas luar, laporan
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan dinas luar
yang telah dilakukan oleh pegawai.

10.

Memindai kode QR pemohon, menginput data paspor pada sistem, mencatat
data paspor dibuku, menuliskan nomor pada map untuk arsip serta
mengarsipkan berkas pemohon sesuai nomor map diruang arsip.
Pada seksi tikim penulis ditugaskan untuk menginput berkas pemohon dari
loket pelayanan sebelum diarsipkan pada sistem. Terlebih dahulu harus
login ke sistem, lalu memindai kode QR permohonan lalu akan muncul
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form, ada beberapa data yang harus diisi oleh penulis yaitu alamat pemohon
dan nomor telepon. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat
dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.9 Memindai Kode QR Pemohon, Menginput Data pada Sistem, Menulis Data di
Buku dan Menulis Nomor Map
Sumber :Kanim Bengkalis

11.

Menuliskan nomor surat pengantar laporan bulanan
Pada seksi tiikim penulis ditugaskan untuk menuliskan nomor surat
pengantar laporan bulanan. Laporan ini dibuat saat awal bulan, setelah
selesai penomoran, surat tersebut akan dimasukan ke amplop untuk dikirim
melalui ekspedisi. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis dapat dilihat
dari gambar berikut :
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Gambar 3.10 Penomoran Surat, Pencatatan ke Buku Agenda dan Berkas yang akan Dikirim
Sumber :Kanim Bengkalis

12.

Menginput data pemohon
Pada seksi lalintalkim, penulis ditugaskan untuk menginput data pemohon.
Untuk menginput data pemohon dibutuhkan map yang berisikan berkas
pemohon tersebut. Selanjutnya penulis akan login terlebih dahulu
menggunakan user pegawai input data. Setelah login nantinya pilih menu
entri data lalu tambah data, selanjutnya pilih jenis permohonan, masukan
jenis paspor, nomor paspor lama, tujuan pembuatan, selanjutnya klik next,
lalu akan muncul form yang harus diisi berupa jenis kartu identitas, nik
pemohon, nomor telepon, alamat sesuai ktp, selanjutnya klik next, lalu akan
muncul form yang harus diisi berupa nama ayah/ibu kandung, tempat dan
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tanggal lahir, alamat, beserta nama suami/istri, tempat dan tanggal lahir dan
alamat, selanjutnya klik next. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan penulis
dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.11 Menginput Data Pemohon
Sumber :Kanim Bengkalis

13.

Scan berkas pemohon
Setelah klik next, maka akan muncul tampilan untuk scan berkas pemohon
seperti fotocopy ktp, kk dll harus discan pada sistem tersebut. Klik centang
untuk dokumen yang akan discan, setelah discan periksa kembali apakah
benar dokumen yang discan sesuai dengan yang dicentang jika sudah klik
simpan. Selanjutnya map tersebut diberikan ke petugas foto dan wawancara.
Setelah pemohon melakukan sesi foto dan wawancara penulis juga
membantu menscan hasil foto dan wawancara tersebut. Hasil dari pekerjaan
yang dilakukan penulis dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.12 Scan Berkas Pemohon
Sumber :Kanim Bengkalis
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3.2

Perangkat Keras dan Lunak yang Digunakan selama Kerja Praktik
diKantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

3.2.1 Perangkat Keras yang digunakan selama kerja praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis
Perangkat keras merupakan semua bagian fisik yang terdapat pada
komputer yang dapat dirasakan oleh pancaindera. Adapun perangkat keras yang
digunakan pada saat melakukan Kerja Praktik, yaitu PC Desktop. PC Desktop
merupakan jenis PC yang terdiri dari perangkat hardware yang terpisah. Seperti
gambar di bawah berikut berupa Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse. PC
desktop digunakan untuk keperluan kantor yang memerlukan stabilitas dan waktu
kerja yang lama sehingga menunjang penulis untuk melakukan kegiatan
mencetak antrian pemohon, menginput data penyerahan paspor pada sistem,
mengetik SPRINT dan sebagainya.

Gambar 3.13 PC Desktop
Sumber: Kanim Bengkalis
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3.2.2 Perangkat Lunak yang digunakan selama Kerja Praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis
Perangkat lunak (software) adalah perangkat yang ada didalam komputer
yang disimpan secara digital guna untuk mengolah dan menyimpan data. Adapun
perangkat lunak yang digunakan pada saat melakukan Kerja Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis, yaitu:
1.

Microsoft Word
Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi

pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis,
pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi atau hal lain
yang berkaitan dengan tulis menulis yang dikembangkan oleh Perusahaan
Microsoft. Program ini digunakan penulis untuk mengetik SPRINT dan SPPD,
mengetik absen apel pagi/sore, mengetik lembar konfirmasi peserta pelatihan,
mengetik sk pegawai dan mengetik laporan perjalanan dinas. Berikut adalah
gambar dari program Ms. Office Word:

Gambar 3.14 Program Microsoft Word
Sumber: PC Kanim Bengkalis

3.3

Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan selama Kerja Praktik
di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

3.3.1 Peralatan yang digunakan selama Kerja Praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis
Adapun peralatan yang digunakan selama melaksanakan Kerja Praktik di
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis sebagai berikut:
1.

Scanner digunakan untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin
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fotocopy ke dalam bentuk digital yang digunakan penulis untuk scaning
berkas pemohon berupa fotocopy ktp, fotocopy kk, fotocopy akta kelahiran,
fotocopy ijazah/buku nikah, surat pernyataan dan surat pendukung lainnya.
Berikut adalah gambar dari scanner :

Gambar 3.15 Scanner
Sumber: Kanim Bengkalis

2.

Printer adalah sebuah peralatan untuk mencetak dan menggandakan
laporan-laporan atau dokumen yang telah dibuat menggunakan komputer.
Surat- surat, absen apel pagi/sore dan sebagainya dicetak menggunakan
printer. Selain digunakan untuk mencetak, printer juga digunakan untuk
menggandakan dokumen. Printer pada urusan kepegawaian dapat dilihat
pada gambar berikut:

Gambar 3.16 Printer
Sumber: Kanim Bengkalis

3.

Printer

thermal

adalah

printer

yang

memanfaatkan

panas

untuk

menghasilkan tulisan atau gambar di atas kertas. Proses pencetakan dari
printer thermal ini menggunakan gulungan kertas. Printer ini digunakan
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untuk mencetak antrian untuk pemohon. Printer thermal pada seksi
lalintalkim dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.17 Printer Thermal
Sumber :Kanim Bengkalis

4.

Barcode scanner adalah alat yang dapat membaca dan mengirimkannya ke
dalam komputer. Barcode scanner ini digunakan untuk memindai kode QR
pemohon untuk penginputan data paspor pada sistem berkas paspor.
Barcode scanner pada seksi tikim dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.18 Barcode Scanner
Sumber :Kanim Bengkalis

3.3.2 Perlengkapan yang digunakan selama Kerja Praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis
Adapun perlengkapan yang digunakan selama melaksanakan Kerja Praktik
di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis sebagai berikut:
1.

Alat tulis kantor (ATK) seperti pena, spidol, stabilo, dan sebagainya sebagai
pendukung dalam proses pengerjaan di seksi lalintalkim, urusan
kepegawaian dan seksi tikim. Berikut beberapa ATK yang digunakan :
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Gambar 3.19 Alat Tulis Kantor
Sumber: Kanim Bengkalis

2.

Stapler adalah alat untuk menyatukan dan memisahkan sejumlah kertas.
Pada pekerjaan pengecekan berkas pemohon stapler digunakan untuk
menempelkan nomor antrian pada map. Stapler pada seksi lalintalkim dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.20 Stapler
Sumber: Kanim Bengkalis

3.

Stempel merupakan perlengkapan kantor yang sangat vital terkait
pengesahan dokumen. Perlengkapan ini berperan penting dalam mewakili
identitas perusahaan, penguat suatu keputusan dari pimpinan kantor dan
juga menjadi bentuk pertanggungjawaban. Stempel pada seksi lalintalkim
dan urusan kepegawaian dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.21 Stempel
Sumber: Kanim Bengkalis

4.

Stempel tanggal adalah alat cap yang berfungsi untuk menghasilkan cap
berupa tanggal. Karet pada alat tersebut dapat dipuar-putar untuk mengubah
tanggal yang diinginkan. Jenis stempel ini menggunakan tinta dan bantal
tinta. Stempel tanggal ini digunakan untuk mencap tanggal permohonan di
map pemohon. Stempel tanggal pada seksi lalintalkim dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 3.22 Stempel Tanggal
Sumber: Kanim Bengkalis

5.

Map adalah salah satu perlengkapan kantor yang berfungsi untuk
menyimpan lembaran kertas agar lebih teratur dan terlindungi. Hal tersebut
dilakukan agar dokumen yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas tidak
tercecer. Map ini digunakan untuk menyimpan berkas persyaratan pemohon.
Map pada seksi lalintalkim dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.23 Map
Sumber: Kanim Bengkalis

6.

Perforator (Pelubang Kertas) digunakan untuk melubangi kertas atau
dokumen, setelah dilubangi lalu diarsipkan atau disimpan. Perforator pada
urusan kepegawaian dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.24 Perforator
Sumber: Kanim Bengkalis

3.4

Data-data yang diperlukan
Data-data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas yang dilaksanakan

adalah sebagai berikut:
1.

Memeriksa berkas persyaratan pemohon.
Data-data yang diperlukan untuk memeriksa berkas persyaratan pemohon
adalah berkas persyaratan pembuatan paspor yang dibawa oleh pemohon
seperti ktp, kk dll.

2.

Membantu pemohon yang akan mengambil paspor.
Data-data yang diperlukan untuk membantu pemohon yang akan mengambil
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paspor adalah bukti pembayaran yang dibawa pemohon.
3.

Menginput data penyerahan paspor pada sistem.
Data-data yang diperlukan untuk menginput data penyerahan paspor di
sistem adalah 5 digit terakhir nomor permohonan, nama pemohon beserta
nomor telepon.

4.

Mengetik, mencatat pada buku agenda dan memberi nomor SPRINT dan
SPPD.
Data-data yang diperlukan untuk mengetik, mencatat pada buku agenda dan
memberi nomor SPRINT dan SPPD adalah untuk membuat SPRINT dan
SPPD dibutuhkan data nama pegawai yang akan dinas luar, maksud
perjalanan dinas, tempat tujuan dan lama perjalanan, untuk mencatatnya ke
buku agenda diperlukan data tanggal surat, alamat penerima dan perihal,
sedangkan untuk nomor SPRINT dan SPPD diambil dari buku agenda yang
telah ditulis.

5.

Mengetik laporan perjalanan dinas.
Data-data yang diperlukan untuk mengetik laporan perjalanan dinas adalah
nomor SPRINT beserta agenda kegiatan yang dilakukan.

4.

Menuliskan nomor surat pengantar laporan bulanan.
Data-data yang diperlukan untuk menuliskan nomor surat pengantar adalah
surat yang akan diberikan nomor dan buku agenda surat.

5.

Memindai kode QR pemohon.
Data-data yang diperlukan untuk memindai kode QR pemohon adalah
barcode yang ada di kode permohonan pada resi pembayaran.

6.

Menginput data paspor pada sistem.
Data-data yang diperlukan untuk menginput data paspor pada sistem berkas
paspor adalah alamat pemohon beserta no telepon.

7.

Mencatat data paspor di buku.
Data-data yang diperlukan untuk mencatat data paspor dibuku data paspor
adalah tanggal permohonan, nomor paspor, nama dan jenis kelamin.
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8.

Menuliskan nomor pada map untuk arsip.
Data-data yang diperlukanuntuk menuliskan nomor pada map adalah nomor
file yang telah dicatat dibuku data paspor.

9.

Mengarsipkan berkas pemohon di ruang arsip.
Data-data yang diperlukan untuk mengarsip berkas pemohon adalah mapmap yang telah ditulis nomor file.

10.

Menginput data pemohon.
Data-data yang diperlukan untuk menginput data pemohon adalah jenis
permohonan, nomor paspor lama, tujuan pembuatan, jenis kartu identitas,
nik pemohon, nomor telepon, alamat sesuai ktp, nama ayah/ibu kandung,
tempat dan tanggal lahir, alamat, beserta nama suami/istri, tempat dan
tanggal lahir dan alamat.

11.

Scan berkas pemohon.
Data-data yang diperlukan untuk scan berkas pemohon adalah fotocopy
KTP, fotocopy KK, fotocopy akta kelahiran, fotocopy buku nikah, fotocopy
paspor lama, surat pernyataan dan surat pendukung.

3.5

Dokumen-dokumen yang dihasilkan
Adapun dokumen atau file yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :
1.

Membantu memeriksa berkas persyaratan pemohon. Hasil pekerjaan dapat
dilihat dari gambar berikut ini :
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Gambar 3.25 Berkas Persyaratan Pemohon
Sumber: Kanim Bengkalis

2.

Menyerahkan map yang berisikan perdim dan surat pernyataan yang harus
diisi pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.26 Map, Perdim dan Surat Pernyataan
Sumber: Kanim Bengkalis

3.

Menulis nama pemohon pada map, memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya pada buku ekspedisi loket.
Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.27 Penulisan Nama dan Stempel Tanggal dimap, Menempelkan Antrian dan Pencatatan
pada Buku Loket
Sumber: Kanim Bengkalis

4.

Membantu pemohon yang akan mengambil paspor dengan meminta bukti
pembayaran. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 3.28 Bukti Pembayaran Pemohon
Sumber: Kanim Bengkalis

5.

Mencari map pemohon diruang paspor, mengambil papsor di dalam map
dan menyerahkannya kepada pemohon serta mencatatnya pada buku
ekspedisi pengambilan paspor. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar
berikut ini:

Gambar 3.29 Paspor Pemohon dan Buku Ekspedisi Penyerahan Paspor
Sumber: Kanim Bengkalis

6.

Menginput data penyerahan paspor pada sistem. Hasil pekerjaan dapat
dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 3.30 Menginput Data Penyerahan Paspor
Sumber: Kanim Bengkalis

7.

Membuat surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Hasil
pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.31 SPRINT dan SPPD
Sumber :Kanim Bengkalis

8.

Mencatat surat perintah tugas pada buku agenda UM dan surat perintah
perjalanan dinas pada buku agenda UM SPPD. Hasil pekerjaan dapat dilihat
dari gambar berikut ini:
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Gambar 3.32 Penulisan ke Buku Agenda
Sumber :Kanim Bengkalis

9.

Memberikan nomor surat pada SPRINT dan SPPD. Hasil pekerjaan dapat
dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.33 Penomoran Surat
Sumber :Kanim Bengkalis

10.

Mengetik absen apel pegawai. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar
berikut ini:

Gambar 3.34 Absen Apel
Sumber :Kanim Bengkalis

11.

Mengarsipkan dokumen pegawai. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar
berikut ini:
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Gambar 3.35 Lemari Penyimpanan Arsip
Sumber :Kanim Bengkalis

12.

Menginput data paspor pada sistem. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari
gambar berikut ini:

Gambar 3.36 Menginput Data Paspor
Sumber :Kanim Bengkalis

13.

Mencatat data paspor dibuku. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar
berikut ini:
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Gambar 3.37 Mencatat Data Paspor di Buku Berkas Paspor
Sumber :Kanim Bengkalis

14.

Menuliskan nomor pada map untuk arsip. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari
gambar berikut ini:

Gambar 3.38 Penomoran Map
Sumber :Kanim Bengkalis

15.

Menginput data pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut
ini:
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Gambar 3.39 Input Data Pemohon
Sumber :Kanim Bengkalis

16.

Scan berkas pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.40 Tampilan Hasil Scan
Sumber :Kanim Bengkalis

3.6

Kendala-kendala yang dihadapi dan Solusi selama Kerja Praktik di
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

3.6.1 Kendala-kendala yang dihadapi selama kerja praktik
Selama melaksanakan Kerja Praktik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Bengkalis kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan adalah
sebagai berikut:
1.

Persyaratan pemohon terkadang ada yang kurang sehingga harus menunggu
pemohon untuk melangkapinya hal tersebut menghambat pekerjaan penulis.

2.

Koneksi data dari dukcapil terkadang error sehingga waktu menginput data
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pemohon harus dilakukan secara manual.
3.6.2 Solusi dari Kendala yang dihadapi
Adapun solusi yang bisa diambil dari kendala yang dihadapi selama
KerjaPraktik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis sebagai berikut :
1.

Memberitahukan kepada pemohon persyaratan yang kurang untuk
dilengkapi.

2.

Pegawai kantor menghubungi pihak dukcapil agar kendala bisa segera di
perbaiki.
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BAB IV
PEKERJAAN KHUSUS

4.1

Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan
Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai pilihan tugas yang

lebih diprioritaskan dan yang paling dominan selama pelaksanaan KP berupa
implementasi, informasi, dokumentasi maupun narasi yang lebih dianggap
dominan dari pekerjaan lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang
lebih diprioritaskan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis adalah sebagai
berikut :
1.

Membantu pelayanan pembuatan paspor.
Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah
kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang
bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan
didalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak
perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah
air. Paspor adalah dokumen milik negara. Biaya pembuatan paspor sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1 Biaya Pembuatan Paspor
No

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif

1.

Paspor biasa 48 halaman

Per Buku

Rp 350.000,-

2.

Layanan Percepatan Paspor selesai pada

Per Permohonan

Rp 1.000.000,-

Per Permohonan

Rp 1.000.000,-

Per Permohonan

Rp 500.000,-

hari yang sama
3.

Biaya beban Penggantian Paspor 48
halaman karena hilang

4.

Biaya Beban Penggantian paspor 48
halaman karena Rusak

Sumber: Kanim Bengkalis
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Penulis ditugaskan membantu diloket pelayanan pengurusan paspor, saat
pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis nantinya akan
di sambut oleh duta pelayanan, duta pelayanan akan mengarahkan pemohon
ke customer service, di customer service pemohon diminta untuk
menunjukkan bukti pendaftaran antrian online melalui aplikasi APAPO,
aplikasi ini memudahkan pemohon sehingga tidak perlu lagi mengantri
karena melalui aplikasi tersebut pemohon bisa menentukan sendiri jadwal
dan waktu kedatangan sesuai keinginan. Tetapi terkadang ada juga pemohon
yang tidak bisa mendaftar melalui aplikasi tersebut sehingga petugas
customer service membantu pendaftaran antrian online tersebut.
Selanjutnya pemohon diarahkan ke loket pelayanan, di loket pelayanan
pemohon

harus

menyerahkan

persyaratan

yang

diperlukan

untuk

pengurusan paspor. Penulis ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan
persyaratan pemohon seperti KTP, KK dll serta mencocokkan data yang ada
di KTP, di KK harus sama jika terdapat perbedaan maka penulis
menanyakan terlebih dahulu mana data yang benar dan meminta pemohon
untuk membuat surat pernyataan. Selanjutnya penulis akan mengambil map
di lemari penyimpanan untuk diserahkan kepada pemohon, di dalam map
tersebut berisikan perdim dan surat pernyataan yang harus diisi oleh
pemohon, setelah selesai terlebih dahulu penulis memeriksa perdim tersebut
sudah terisi semua, banyak pemohon masih mengosongkan kolom perdim
tersebut, sehingga penulis harus melengkapinya terlebih dahulu. Selanjutnya
penulis akan menuliskan data pemohon yang membuat paspor pada buku
loket, setelah itu penulis juga menuliskan nama pemohon beserta stempel
tanggal permohonan pada map tersebut, setelah itu penulis akan mencetak
nomor antrian untuk pemohon rangkap 2, yang pertama di tempelkan pada
map pemohon dan yang ke 2 diberikan kepada pemohon untuk sesi foto dan
wawancara, setelah nomor antrian diberikan kepada pemohon, penulis akan
mengarahkan pemohon untuk menunggu di ruang tunggu sebelum foto dan
wawancara.
Selanjutnya penulis ditugaskan untuk menyerahkan map pemohon tersebut
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kepada kasi untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui selanjutnya
map tersebut di berikan kepada petugas input data. Penulis juga
mendapatkan tugas untuk menginput data pemohon tersebut. Setelah data di
input pada sistem selanjutnya map tersebut diserahkan kepada petugas foto
dan wawancara. Selama sesi foto dan wawancara pemohon akan ditanyakan
tujuan pembuatan paspor, pekerjaan pemohon dll. Jika data yang diberikan
pemohon benar maka pembuatan paspor akan disetujui dan jika dirasa data
yang diberikan pemohon tidak jelas maka petugas foto dan wawancara
berhak menolak permohonan tersebut. Selanjutnya setelah permohonan
disetujui maka pemohon akan diberikan resi pembayaran yang akan
digunakan untuk melakukan pembayaran di bank, pemohon akan kembali
lagi ke kantor untuk pengambilan paspor 3 hari setelah pembayaran. Saat
pengambilan paspor penulis ditugaskan untuk membantu pemohon yang
akan mengambil paspor dengan meminta bukti pembayaran kepada
pemohon. Setelah bukti pembayaran diterima maka penulis akan mengambil
map pemohon di ruang cetak paspor, selanjutnya di dalam map tersebut
sudah ada paspor yang sudah siap cetak dan bisa diserahkan langsung
kepada pemohon, penulis juga akan meminta pemohon untuk mengecek
data yang ada di paspor dan jika sudah benar penulis akan meminta tanda
tangan sebagai bukti penyerahan paspor. Setelah paspor diserahkan penulis
akan mencatatnya dibuku penyerahan paspor dan juga akan menginput data
penyerahan paspor pada sistem peneribitan DPRI.
4.2

Target yang diharapkan
Adapun target-target

yang diharapkan dari pekerjaan

yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1.

Selama ditugaskan diloket pelayanan membuat penulis mengetahui
bagaimana etika melayani masyarakat dengan baik, sikap ramah dan sopan
sangat diperlukan.

2.

Selama ditugaskan diloket pelayanan membuat penulis mengetahui apa saja
persyaratan yang harus dibawa saat pembuatan paspor serta bagaimana alur
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permohonan pembuatan paspor.
3.

Selama ditugaskan diloket pelayanan membuat penulis mengetahui
bagaimana menginput data penyerahan paspor pada sistem penerbitan
DPRI.

4.

Selama ditugaskan di ruang foto dan wawancara membuat penulis
mengetahui bagaimana menginput data pemohon yang akan membuat
paspor pada sistem penerbitan DPRI.

4.3

Perangkat Keras dan Lunak yang Digunakan selama Kerja Praktik
diKantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

4.3.1 Perangkat Keras yang digunakan selama kerja praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis
Perangkat keras merupakan semua bagian fisik yang terdapat pada
komputer yang dapat dirasakan oleh pancaindera. Adapun perangkat keras yang
digunakan pada saat melakukan Kerja Praktik, yaitu PC Desktop. PC Desktop
merupakan jenis PC yang terdiri dari perangkat hardware yang terpisah. Seperti
gambar di bawah berikut berupa Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse. PC
desktop digunakan untuk keperluan kantor yang memerlukan stabilitas dan waktu
kerja yang lama sehingga menunjang penulis untuk melakukan kegiatan
mencetak antrian pemohon, menginput data penyerahan paspor pada sistem.
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Gambar 4.1 PC Desktop
Sumber: Kanim Bengkalis

4.4

Data-data dan Dokumen-dokumen yang dihasilkan
Adapun data-data dan dokumen-dokumen yang dihasilkan dapat dilihat pada

gambar dibawah ini :
1.

Membantu memeriksa berkas persyaratan pemohon. Hasil pekerjaan dapat
dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 4.2 Berkas Persyaratan Pemohon
Sumber: Kanim Bengkalis

2.

Menyerahkan map yang berisikan perdim dan surat pernyataan yang harus
diisi pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 4.3 Map, Perdim dan Surat Pernyataan
Sumber: Kanim Bengkalis

3.

Menulis nama pemohon pada map, memberi stempel tanggal permohonan,
mencetak antrian pemohon dan mencatatnya pada buku ekspedisi loket.
Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 4.4 Penulisan Nama dan Stempel Tanggal dimap, Menempelkan Antrian dan
Pencatatan di Buku Loket
Sumber: Kanim Bengkalis

4.

Menginput data pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut
ini:
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Gambar 4.5 Input Data Pemohon
Sumber: Kanim Bengkalis

5.

Scan berkas pemohon. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 4.6 Tampilan Hasil Scan
Sumber :Kanim Bengkalis

6.

Membantu pemohon yang akan mengambil paspor dengan meminta bukti
pembayaran. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 4.7 Bukti Pembayaran Pemohon
Sumber: Kanim Bengkalis

7.

Mencari map pemohon diruang paspor, mengambil papsor di dalam map
dan menyerahkannya kepada pemohon serta mencatatnya pada buku
ekspedisi pengambilan paspor. Hasil pekerjaan dapat dilihat dari gambar
berikut ini:

Gambar 4.8 Paspor Pemohon dan Buku Ekspedisi Penyerahan Paspor
Sumber: Kanim Bengkalis

8.

Menginput data penyerahan paspor pada sistem. Hasil pekerjaan dapat
dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar 4.9 Menginput Data Penyerahan Paspor
Sumber: Kanim Bengkalis
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP) di Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Bengkalis pada seksi Lalintalkim, urusan kepegawaian dan seksi Tikim maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Kerja Praktik adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengenal
langsung ruang lingkup dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Melalui kerja
praktik mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu
pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. Kerja Praktik
penulis dilakukan selama 84 (delapan puluh empat) hari, terhitung mulai
tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 Juli 2021.

2.

Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis adalah Unit Pelaksana Teknis yang
dibawahi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Riau. Kerja Praktik penulis dilakukan di seksi lalintalkim, urusan
kepegawaian dan seksi tikim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

3.

Jenis pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik di Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Bengkalis pada seksi lalintalkim, urusan kepegawaian dan
seksi tikim adalah membantu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
permohonan pembuatan paspor, menyerahkan map yang berisikan perdim
dan surat pernyataan yang harus diisi pemohon, menulis nama pemohon
pada map serta memberi stempel tanggal permohonan, mencetak antrian
pemohon dan mencatatnya pada buku ekspedisi loket, menyerahkan map
yang sudah berisikan berkas pemohon kepada kasi untuk disetujui,
membantu pemohon yang akan mengambil paspor dengan meminta bukti
pembayaran, mencari map pemohon diruang paspor, mengambil papsor di
dalam map dan menyerahkannya kepada pemohon serta mencatatnya pada
buku ekspedisi pengambilan paspor, menginput data penyerahan paspor
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pada sistem, ikut membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi
Lalintalkim, mengetik surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan
dinas, mencatat surat perintah tugas pada buku agenda UM dan surat
perintah perjalanan dinas pada buku agenda UM SPPD, memberikan nomor
surat pada SPRINT dan SPPD, mengetik absen apel pagi/sore,
mengarsipkan dokumen pegawai, mengetik laporan perjalanan dinas,
memindai kode QR pemohon, menginput data paspor pada sistem, mencatat
data paspor dibuku, menuliskan nomor pada map untuk arsip, mengarsipkan
berkas pemohon sesuai nomor map diruang arsip, menuliskan nomor surat
pengantar laporan bulanan, menginput data pemohon, dan scan berkas
pemohon.
4.

Pekerjaan khusus yang dilakukan penulis adalah membantu pelayanan
pembuatan paspor. Target yang diharapkan selama kerja praktik adalah
penulis memahami dengan baik bagaimana etika melayani masyarakat
dengan baik, mengetahui persyaratan dalam pembuatan paspor serta
mengetahui alur dalam permohonan pembuatan paspor.

5.2

Saran
Setelah melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Bengkalis, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Untuk persyaratan tambahan dalam pembuatan paspor seperti materai harus
ditempelkan di depan pintu masuk sehingga pemohon tidak perlu bolak
balik untuk membeli materai.

2.

Permasalahan koneksi data dari dukcapil sebaiknya petugas cepat
mengubungi pihak dukcapil karena jika pemohon ramai hal ini akan
memperlambat pekerjaan dan pemohon jadi menunggu lama.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Persetujuan Kerja Praktik
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Lampiran 2 Sertifikat telah melaksanakan Kerja Praktik
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Lampiran 3 Lembar Penilaian Kerja Praktik
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Lampiran 4 Jadwal Rolling
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Lampiran 5 Absen Kehadiran
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73

74

Lampiran 6 Kegiatan Harian Kerja Praktik
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Lampiran 7 Lembar Konsultasi
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