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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur  kami  panjatkan  Kehadirat  Tuhan  Yang  Maha Esa 

yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat 

menyelesaikan  Kuliah  Kerja  Lapangan  (KKL)  dan  menyusun  Laporan  KKL 

ini tepat waktunya. Laporan  KKL ini adalah  hasil dari kuliah kerja lapangan 

KKL di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari yang dimulai dari 

tanggal, 29 Maret  2021 s.d 25 Mei 2021. 

 Dalam penyusunan Laporan KKL ini kami menyadari masih banyak 

kesulitan dan  hambatan yang kami temui. Namun dengan usaha yang optimal 

serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka laporan KKL ini dapat 

terselesaikan. Oleh  karena  itu  ucapan  terimakasih tak lupa kami ucapkan 

kepada pihak -pihak  yang telah membantu  kami sebelum  pada  saat  dan 

sesudah kegiatan KKL ini antaral ain : 

1. Ketua Stie Enam Enam Kendari DR.Bakhtiar Abbas, SE, M.Si selaku 

Ketua STIE Enam Enam  Kendari  yang  telah  memberikan  motifasi  

kepada  kami dari  proses pembekalan  hingga selesainya kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL). 

2. Prof. Dr. H. Abd. Azis Muthalib, SE.,M.Si selaku Wakil Ketua Bidang 

Akademik dan Kerjasama STIE Enam Enam Kendari. 

3. La Ode Almana, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

4. Dr. H . Mahmudin AS, SE.,M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian, 

Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 



 

Enam  Enam  Kendari Beserta Jajarannya atas kerja kerasnya demi 

kesuksesan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 

5. Yuditra Farmana, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing Lapangan kami yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian Laporan 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 

6. Drs. Abdul Rifai selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Kendari yang telah memberikan kami kesempatan melakukan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). 

7. Muhammad Assagaf Kasim, S.IP selaku mentor kami yang telah 

memberikan  ilmu serta arahan-arahan dalam proses kegiatan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). 

8. Orang Tua Kami, yang  telah  memberikan  kami  doa restu, dorongan dan 

memfasilitasi dengan ajaran etika-etika dan  moral  yang sangat bermanfaat 

bagi kami. 

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan KKL ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna maka dengan segala kerendahan hati 

kami mengharapkan saran dan kritik yang sifat membangun dari semua pihak 

demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. 

Akhir kata semoga laporan KKL ini dapat  bermanfaat bagi kami, pihak lain 

yang  membacanya dan bagi kalangan akademis sebagai bahan referensi, amiin. 

       Kendari,       Juni  2021 

       Kami penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian 

pesat, menyebabkan pemerintah telah menetapkan program-program 

pembangunan termaksud pembangunan di bidang pendidikan yang tentunya 

diharapkan untuk mengantar masyarakat pada tingkat kecerdasan yang 

tinggi sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. 

Dalam melakukan suatu konteks di masyarakat, salah satu dasar 

yang digunakan bagi seseorang mahasiswa adalah menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku pendidikan dengan melakukan Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL), maka dalam hal ini STIE Enam Enam  Kendari sebagai lembaga 

akademik mempunyai tanggung jawab tehadap terjadinya proses percepatan 

pembangunan dengan kedudukannya, sejalan dengan semboyan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

KKN yang dulunya dikenal masyarakat pada mulanya mendapat 

respon yang baik, hal ini dikarenakan berbagai bentuk kejadian yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa adalah dalam bentuk kegiatan fisik, sehingga 

apa yang diperoleh di bangku pendidikan tidak sejalan dengan apa yang kita 

lakukan dalam pengabdian yang kita lakukan sekaran ini. 

Hal tersebut di ataslah yang mendasari sehingga KKN 

disederhanakan ke dalam bentuk lain, dikarenakan beberapa kegiatannya 



tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang 

peningkatannya terhadap pembangunan sangat pesat. Oleh karena itu, KKN 

berganti nama menjadi KKL. Dimana pengabdian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini benar-benar 

sesuai dengan displin ilmunya masing-masing. Dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) Angkatan tahun 2017 khususnya pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Jurusan Akuntansi. 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu bentuk 

pengabdian kepada masyarakat oleh STIE Enam Enam , dimana mahasiswa 

dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan diri 

secara optimal sesusai dengan keahliannya. Selain itu Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) merupakan keterpaduan antara penguasaan materi dan 

lapangan, hal ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh secara terpadu, 

terarah dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang di miliki oleh 

para mahasiswa.   

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dirancang untuk  melatih 

mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuan lapangan secara utuh 

dan integral, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka secara 

mandiri mengembangkan tugasnya sebagai generasi penerus bangsa sesuai 

dengan  kaehliannya masing-masing. 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa 

dapat melatih, menambah wawasan guna menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dimana tempat para mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja 



Lapangan (KKL), serta mahasiswa juga dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dibidangnya 

secara profesional.  

Untuk mencapai yang maksimal dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan  (KKL) perlu menjalin dan membina kerjasama yang baik dalam 

hal ini meningkatkan koordinasi kemitraan antara perguruan tinggi, 

pemerintah masyarakat untuk mengatasi  masalah pembagunan dan 

pengembangan sumber daya manusia.  

Telah kita ketahui bersama setiap Negara menginginkan rakyatnya 

mampu mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah setiap waktu, 

maka dengan adanya Kuliah Kerja Lapangan (KKL), kita dituntut serta 

dilatih umtuk menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab, dapat 

menerima perkembangan yang terjadi dalam Negara ini untuk menjadi 

manusia yang mandiri dan pertangung jawab, sehingga dapat membentuk 

Negara yang lebih maju, modern namun tidak lepas dari budaya sosial 

Bangsa ini dan seimbang sesuai dengan perkembangan zaman.  

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) secara akademik mempunyai fungsi 

sebagai: 

a. Wujud  Dharma Ketiga Perguruan Tinggi. 

b. Sebagai pembanding dunia nyata (Empiris) dan akademik (Teoritis). 

c. Sebagai prasyarat mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di STIE 

Enam Enam Kendari. 



Oleh karena itu diharapkan dengan pelaksanaan KKL ini 

mahasiswa mampu memberikan yang terbaik bagi perguruan tinggi maupun 

masyarakat. 

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

1. Untuk membantu program  kerja yaitu Pendampingan Pengelolaan 

Website Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. 

2. Mengenal dan  memahami  dunia kerja untuk mahasiswa/i sebagai calon 

Sumber Daya Manusia yang akan datang 

3. Menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara pihak yang menjadi 

tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yaitu kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Enam Enam 

Kendari. 

4. Mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan di dunia kerja 

5. Menerapkan ilmu pengetahuan dan dan teknologi yang di pelajari di 

perkuliahan pada berbagai aspek dunia kerja 

6. Mengasah kemampuan individu dengan menganalisa fakta yang ada di 

lapangan.   

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) ini adalah: 

1.    Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pegawai pada lokasi 

tempat kami melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 



2.   Dokumentasi adalah merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memperoleh data administrasi yang diperlukan dari 

tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) seperti sejarah dan 

profil kantor, struktur organisasi beserta fungsi dan tugasnya masing-

masing. 

3.   Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan kerja yang sedang 

berlangsung di tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) demi kepentingan 

data yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM 

  

2.1 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari 

 Sebagai Ibu Kota Propinsi keberadaan Kota Kendari 

menjadikannya sebagai pusat perekonomian, pemerintahan, dan kota jasa 

serta sebagai penghubung antara kabupaten/kota dan propinsi, sehingga 

inilah yang menjadikan pertimbangan dan pengembangan Kota Kendari 

menjadi Kota Pariwisata.  

Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari berusaha 

semaksimal mungkin melakukan peningkatan pelayanan masyarakat baik 

dibidang urusan Kebudayaan maupun urusan dibidang Pariwisata dimana 

bidang urusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sumber 

pendapatan daerah yang tentunya akan berdampak pada pelayanan 

masyarakat Kota Kendari.Hal ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dari 

kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari beserta aparatnya 

yang berusaha melakukan peningkatan-peningkatan pelayanan ke 

masyarakat. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari memiliki tujuan, 

sasaran, strategis, dan arah kebijakan. 

1) Tujuan 

a. Melastarikan Budaya Lokal 

b. Peningkatan Kinerja Pariwisata dalam rangka mewujudkan daya 

saing global. 



2) Sasaran 

a. Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan 

Budaya Lokal 

b. Meningkatkan PAD Sektor pariwisata 

3) Strategis 

a. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal 

b. Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan 

menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata 

c. Meningkatkan daya tarik wisata 

4) Arah Kebijakan 

a. Menggali potensi budaya lokal 

b. Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai icon 

Kota Kendari 

c. Peningkatan kompetensi SDM dibidang Budaya melalui forum 

pelaku Budaya Lokal 

d. Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya 

lokal 

e. Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (Hotel dan 

restoran) untuk menampilkan kelompk-kelompok Budaya Lokal. 

 

 

 



2.1.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya sebagai salah satu modal yang dapat menunjang 

terlaksananya tugas dan fungsi OPD, baik Sumber Daya Manusia, maupun 

Asset/Modal dan Unit Usaha Operasional, untuk jalannya Sumber Daya 

yang ada pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Kendari. 

1). Jumlah Pegawai DISBUDPAR Kota Kendari: 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)   : 37 orang 

b. Pegawai Harian Tetap (PHT)   : 20 orang 

2). Jumlah Pegawai DISBUDPAR Kota Kendari menurut Jenis Kelamin: 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Laki-laki : 21 orang 

               Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan : 16 orang 

b. Pegawai Harian Tetap (PHT) Laki-laki : 10 orang 

    Pegawai Harian Tetap (PHT) Perempuan : 10 orang 

3). Jumlah Pegawai DISBUDPAR Kota Kendari berdasarkan 

Golongan/Kepangkatan 

 a. Golongan IV      : 6 orang 

 b. Golongan III     : 24 orang 

 c. Golongan II      : 7 orang 



 

4). Jumlah Pegawai DISBUDPAR Kota Kendari menurut Tingkat Pendidikan 

 a. S2       : 6 orang 

 b. S1/D4      : 22 orang 

 c. D3       : 2 orang 

 d. SLTA      : 7 orang 

5). Jumlah Pegawai DISBUDPAR Kota Kendari menurut Pelatihan 

Penjenjangan 

 a. Diklat Pim Tk. II     : - 

 b. Diklat Pim Tk. III     : 1 orang 

 c. Diklat Pim Tk. IV     : 8 orang 

2.1.2 Kegiatan-kegiatan 

 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Kendari adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari mengadakan Triathlon 29 

May 2021 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari menggelar Festival 

Nambo 

3. Menggelar Pemilihan Duta Wisata Luale Anandonia 



4. Mengikuti lomba karnaval juang 45 sebagai salah satu rangkaian kegiatan 

peringatan HUT RI ke-74 

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari melakukan Monitoring ke 

berbagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Se-Kota Kendari 

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari melaksanakan kegiatan 

pelatihan tata cara pelaksanaan Tradisi dan Adat Istiadat proses pernikahan 

serta pengurusan kematian Masyarakat Muna di Kota Kendari selama 2 

hari Tanggal 29-30 Maret 2021 di Hotel Kubra Kendari 

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari melakukan penyerahan 

dana bantuan dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari 

kepada pengurus Masjid An-nur Kel. Tobuha Kota Kendari 

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari melakukan kegiatan 

sosialisasi dana Hibah Pariwisata bagi pelaku industri pariwisata hoteldan 

restorant yang bertempat di Hotel Claro dari Tanggal 25-26 November 

2020 

9. Melakukan kegiatan Peningkatan kualitas Tata Kelola Destinasi dan 

Kapasitas masyarakat pelaku usaha Kepariwisataan dan alokasi khusus 

Non fisik bidang pariwisata tahun anggaran 2020 

10. Dalam rangka memperingati HUT Kota Kendari ke-189, Pemerintah Kota 

Kendari melaksanakan penyaluran bantuan bahan pangan kepada 

masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 di Kel. Tondonggeu, Kec. 

Abeli,Kota Kendari 



11. Melakukan kegiatan ferivikasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Tenggara kepada calon penerima bantuan Covid-19 bagi pelaku UMKM 

di Obyek Wisata pantai Nambo, Kendari 

12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Melakukan Sosialisasi 

peraturan Wali Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 tentang penerapan 

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Obyek Wisata Pantai 

Nambo, Bersama Polsek Abeli, Koramil Poasia, Polairud Kendari dan 

Satpol PP Kota Kendari. Minggu,13/09/2020 

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari melakukan rangkaian 

kegiatan yang terdiri dari 2 pelatihan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi 

Pariwisata dan pelatihan manajemen Homestay, yang di laksanakan 

selama  3 hari dan berlokasi di dua tempat yaitu di Hotel Swiss-bel Hotel 

Kendari pada tanggal 27 dan 28 oktober serta tanggal 29 Oktober di 

penginapan Arta Graha  

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA KOTA KENDARI 

 

 

 

 

KEPALA
DINAS

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional

BIDANG 
Purbakala dan 
Permuseuman

SEKSI 
Pembinaan 

Cagar Budaya

SEKSI 
Pembinaan 

Permuseuman

SEKSI 
Pengawasan Benda 

Cagar Budaya  
dan Permuseuman

BIDANG Sejarah, 
Kesenian dan Nilai 

Tradisi

SEKSI 
Pembinaan 

Sejarah 

SEKSI 
Kesenian dan 
Nilai Tradisi

SEKSI 
Pengawasan 

Sejarah dan Nilai 
Tradisi

BIDANG Destinasi 
dan Industri 
Pariwisata

SEKSI 
Pengelolaan Obyek 
Daya Tarik Wisata

SEKSI 
Pengembangan 

Destinasi

SEKSI Penetapan 
Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata

BIDANG 
Pemasaran

Seksi Promosi 
Wisata 

Seksi Ekonomi 
Kreatif 

SEKSI Promosi 
Kebudayaan 

Daerah

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN 
Program, 

Keuangan, dan 
Pelaporan

SUBBAGIAN 
Umum dan 

Kepegawaian

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari 



2.3 Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan urusan  pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab 

atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas, dalam pelaksanaan tugas tersebut 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kenbudayaan dan 

pariwisata 

d. Pelaksanaan administrasi dinas kebudayaan dan pariwisata 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan 

tugas dan fungsi. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas dibantu oleh 

Sekretaris, Kepala Bidang Purbakala dan Permuseuman, Kepala Bidang 

Sejarah , Kesenian dan Nilai Tradisi, Bidang Destinasi dan Industri 

Pariwisata, serta bidang Pemasaran Pariwisata, Adapun tugas dan fungsi 

masing-masing adalah sebagai berikut : 

 

 



2) Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelanggaraan koordinasi, 

penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu 

dan tugas pelayanan administratif. Sekrretariat dipimpin oleh seorang 

sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program anggaran dibidang 

Kebudayaan dan Pariwisata 

b. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi 

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dinas 

e. Koordinasi dan penyusunan perundang-undangan 

f. Pengelolaan administrasidan pengelolaan keuangan 

g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

3) Bidang Purbakala dan Permuseuman 

 Bidang purbakala dan permuseuman mempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Purbakala dan permuseuman, 



dan melaksanakan tugas tersebut kepala Purbakaldan Permuseuman 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

bidang purbakala dan permuseuman 

b. Pelaksanaan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan purbakala 

dan permuseuman 

c. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah 

d. Penyusunan bahan pembinaan bidang purbakal dan permuseuman 

e. Pengawasan dan pengendalian kegiata purbakala dan permuseuman 

f. Pelaksanaan pemberian ijin terhadap beda cagar budaya dan situs yang 

akan dibawah keluar daerah 

g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi membawa benda cagar budaya 

h. Perlindungan benda cagar budaya dan situs  

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya. 

4) Bidang Sejarah, Kesenian, dan Nilai Tradisi 

 Bidang Sejarah, Kesenian, dan Nilai Tradisi mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 

Sejarah, Kesenian, dan Nilai Tradisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

kepala Bidang Sejarah, Kesenian, dan Nilai Tradisi menyelenggarakan fungsi: 

 

 



a. Perumusan kebijakan teknik operasional dibidang Sejarah, Kesenian, dan 

Nilai Tradisi 

b. Pelaksanaan penyelenggaraan sejarah lokal dan pelestarian kesenian dan 

nilai tradisi  

c. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pelestarian, dan 

pengembangan sejarah, kesenian dan nilai tradisi dengan perguruan tinggi, 

lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat 

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Sejarah, Kesenian, dan 

Nilai Tradisi 

e. Pelaksanaan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan Sejarah, 

Kesenian, dan Nilai Tradisi 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

5) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata 

 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Destinasi dan 

Industri Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang 

Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang destinasi, kawasan strategis pariwisata dan 

industri pariwisata 

b. Pelaksanaan penetapan standarisasi usaha pariwisata penegmbangan 

destinasi dan kawasan strategis pariwisata 



c. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana teknis operasional di bidang 

destinasi industri pariwisata 

d. Pelaksanaan bimbingan teknik pengembangan destinasi dan industri 

pariwisata 

e. Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata 

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi dan industri pariwisata 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan baik lisan maupun 

tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya 

6) Bidang Pemasaran Pariwisata 

 Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemasaran Pariwisata. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala bidang Pemasaran Pariwisata 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, 

akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual 

b. Pengoordinasian, sinkronisasi perencanaan pelaksanaan kebijakan dan 

program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak 

kekayaan intelektual 

c. Pengoordinasian, sinkronisasi perencanaan pelaksanaan regulasi dibidang 

ekonomi kreatif 

d. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan program riset, edukasi, akses 

permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual 



e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemangku 

kepentingan program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan 

fasilitasi hak kekayaan intelektual 

f. Penyusunan program, norma,standar, kriteria, dan prosedur bidang 

pengembangan pemasaran kebudayaan darah dan pariwisata 

g. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana teknis operasional bidang 

pemasaran pariwisata 

h. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pemantauan promosi 

dan destinasi dan industri pariwisata 

i. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pelestarian promosi 

kebudayaan daerah 

j. Monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan 

kebudayaan  

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

 

  

 

 



BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

 

3.1 Rencana Program Kerja Kuliah Lapangan  (KKL) 

Rencana program kerja yang dilakukan selama Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL) adalah sebagai berikut : 

 Program kerja Pendampingan Pengelolaan Website Resmi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Bidang Pemasaran. Program kerja 

tersebut kami laksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) dari kampus STIE Enam Enam Kendari, yaitu 

dilaksanakan selama 45 hari kerja, terhitung sejak tanggal 30 Maret s/d 25 Mei 

2021. 

3.2  Pelaksanaan  Program Kerja Kuliah Lapangan (KKL) 

Berdasarkan program kerja yang telah kami rumuskan sebelumnya, maka 

berikut ini diuraikan Program kegiatan selama pelaksanaan Kuliah Kerja 

lapangan (KKL). Program kerja Pendampingan Pengelolaan Website Resmi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Bidang Pemasaran, Kegiatan-

kegiatan tersebut diantaranya : 

1. Mengumpulkan data-data berupa artikel atau dokumen dalam bidang 

pemasaran 

2. Mengumpulkan foto-foto kabid dan seksi-seksi yang ada dalam bidang 

pemasaran 



3. Mengumpulkan foto-foto kegiatan yang sudah dijalankan dalam bidang 

pemasaran 

4. Mempublikasikan artikel-artikel atau dokumen kegiatan yang sudah 

dijalan kedalam website kantor 

5. Mempublikasikan foto-foto Kabid dan seksi-seksi yang akan ditampilkan 

dihalaman website kantor 

6. Mempublikasikan foto-foto kegiatan pemilihan Duta Wisata Luale 

Anandonia 

7. Mempublikasikan foto-foto kegiatan Festival Nambo 

8. Mempublikasikan foto-foto kegiatan Pawai Budaya 

9. Mengumpulkan Deskripsi tentang Bidang Pemasaran 

10. Mencari Gambar atau Foto Destinasi Pariwisata Kota untuk di tampilkan 

di latar utama WebSite Disbudpar 

11. Mengedit latar utama WebSite Disbudpar untuk ditampilkan di latar utama 

Website 

12. Menunggu persetujuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Kendari utuk Website tersebut dipublikasikan. 

3.3  Permasalahan  Yang  Dihadapi  Dalam  Kuliah  Kerja Lapangan (KKL) 

 Program Kerja Pendampingan Pengelolaan Website Resmi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Bidang Pemasaran: 

a. Tidak ada foto, sehingga kami harus meminta foto di masing-masing kabid 

dan seksi lainnya 



b. Pihak kantor belum menyiapkan Deskripsi terhadap bidang pemasaran 

tersebut 

c. Masih menunggu penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata untuk website tersebut dipublikasikan 

3.4  Alternatif Pemecahan Masalah 

a. Seharusnya semua data, maupun foto harus sudah lengkap di bagian 

kepegawaian 

b. Seharusnya Pihak Kantor telah melengkapi segala sesuatunya mengenai 

bidang pemasaran tersebut 

c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari seharusnya 

mempercepat penetapan kebijakan untuk website tersebut dipublikasikan. 

3.5  Indikator Capaian 

Indikator capaian pelaksanaan program kerja Pengelolaan Website Resmi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Bidang Pemasaran. Dari  12 

kegiatan yang  kami lakukan, 11 yang terealisasi dan menyisahkan 1 kegiatan 

yang belum terealisasi. 

Untuk mengetahui berapa Indikator capaian pelaksanaan program kerja 

Pengelolaan Website Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari 

Bidang Pemasaran sebagai berikut : 

 

 



Dengan rumus :  

Jumlah kegiatan yang terealisasi / Seluruh jumlah kegiatan x 100  

11 / 12 x 100 = 92 

NO  Indikator Program 

Kerja  

Kuantitas  

Terealisasi  Target  Persentase  

 

 

1  

 

Pengelolaan Website 

Resmi Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota 

Kendari 

 

11 

 

12 

 

92 % 

 

Jadi, yang tercapai 92% dari keseluruhan jenis kegiatan yang telah 

terselesaikan dan selebihnya 8% masih menyisahkan masalah yaitu masih 

menunggu penetapan kebijakan oleh kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata untuk Website tersebut dipublikasikan. 

3.6  Usulan Pengembangan 

a. Melengkapi data lengkap pegawai berupa arsipan foto ataupun lainnya 

b. Kepala bidang pemasaran tersebut harusnya telah melengkapi Deskripsi 

maupun yang bersangkutan lainnya yang berhubungan dengan bidang 

pemasaran, agar orang lain pun tau apa saja yang dimaksud dengan 

pemasaran itu sendiri. 



c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari harusnya telah 

menyetujui dan menetapkan kebijakan website tersebut untuk  

dipublikasikan . 

3.7  Kajian Teoritis/Empiris 

 Kajian empiris yang ada kegiatannya dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) yang mengangkat Judul “Pendampingan 

Pengelolaan Website Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Kendari Bidang Pemasaran” adalah kajian yang dilakukan oleh para 

peneliti, diantaranya sebagai berikut : 

1. Menurut Deptan (2004), Pendampingan adalah kegiatan dalam 

pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang 

berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. 

2. Penelitian Ayu Fazriyani (2018) dengan judul Pengelolaan Website 

dispora.bantenprov.go.id dalam meningkatkan citra Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga Provinsi Banten. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 

Banten berada pada peringkat kedelapan keterbukaan informasi publik 

kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh 

Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten tahun 2017. Demi mendorong 

terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Komisi 

Informasi (KI) Provinsi Banten terus berupaya mendorong badan publik 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalani perintah 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik agar terciptanya pemerintahan yang good governance .Namun, 



kondisi di lapangan bahwa pengelolaan website dispora.bantenprov.go.id 

belum optimal dalam meningkatkan Citra Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Banten dikarenakan terdapat beberapa faktor yang 

menghambat dan menjadi masalah dalam pengelolaan website nya. 

Diantaranya kurangnya sosialisasi website dispora.bantenprov.go.id 

kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola 

website Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, informasi di 

website yang kurang memadai, respon terhadap kritik pada website masih 

lambat, tampilan website belum ada pembaharuan, dan kurang tersedianya 

instrumen pendukung pengelola website dalam proses peliputan kegiatan. 

Oleh karena itu, peneliti memilih Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Provinsi Banten sebagai salah satu OPD yang menerapkan New Media 

dengan penggunaan website sebagai salah satu strategi humasnya dalam 

menyebarluaskan informasi kedinasannya, dimana website ini cukup aktif 

dalam menyajikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan serta 

prestasi yang di capai oleh Provinsi Banten dalam bidang Kepemudaan 

dan Olahraga. 

3. Menurut (Sholikah dan Oktarina, 2019) Pengelolaan itu digunakan sebagai 

proses mengkoordinir kegiatan-kegiatan secara efektif dan efesien dengan 

dan melalui orang lain. 

4. Menurut Puspitosari dalam Kesuma & Rahmawati (2017:3) menjelaskan 

bahwa “ Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur 

internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia, selama terkoneksi dengan 



jaringan internet”. Menurut Arief (2011:7), “ Web adalah salah satu 

aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, 

suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan protokol HTTP 

(hypertext transfer protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan 

perangkat lunak yang disebut browser”. 

 

5. Menurut Kotler dan Keller (2016), Pemasaran adalah sebuah proses 

penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan 

informasi barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan 

penting dalam pengembangan strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kuliah Kerja lapangan (KKL) yang kami laksanakan pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dapat kami simpulkan bahwa : 

Pelaksanaan program kerja Pendampingan  Pengelolaan Website Resmi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Bidang Pemasaran sudah 

terlaksana dengan baik dilihat dari indikator capaian sebesar 92% yang 

terealisasikan, namun masih ada terkendala yaitu masih menunggu penetapan 

kebijakan dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk website 

tersebut untuk dipublikasikan. 

4.2 Saran  

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, yaitu  para pegawai yang 

yang bertanggung jawab pada setiap bidang nya perlu memperlengkap 

data informasi kegiatan, menyediakan satu tempat untuk mengumpulkan 

setiap dokumentasi kegiatan di setiap bidangnya. 

2. Kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

khususnya Kepala Pusat Penelitian Pengembangan/Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (P3MK), agar dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) kedepan diharapkan dapat mengadakan koordinasi yang 

baik dengan pihak pemerintah/instansi setempat agar dapat diberikan 

bantuan fisik maupun non fisik dalam melaksanakan program kerja. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN KKL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan dosen 

pembimbing ke tempat KKL 

 

Kunjungan pertama dosen pembimbing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengedit Latar Utama Website 

Mempublish semua informasi berupa data, 

dokumentasi kegiatan pemasaran, artikel dan 

lainnya yang bersangkutan bidang pemasaran 



 

 

 
 

 
 

Menyusun deskripsi bidang 

Pemasaran, dan mengupload 

semua informasi ke website 


