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KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kuliah 

Kerja Lapangan pada mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan, sebagai usaha untuk 

mata kuliah keja lapangan pada Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari sesuai dengan waktu yang diberikan. 

Harapan kami semoga laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan 

dan pengalaman bagi para pembaca, serta peserta KKL selanjutnya. Pelaksanaan 

kegiatan KKL ini terlaksana berkat kerjasama pihak kampus Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam-Enam Kendari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini kami 

susun sesuai dengan kegiatan yang kami laksanakan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan selama kurang lebih 

45 hari yaitu, mulai tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021. 

Melalui kesempatan yang sangat berharga ini kami mengucapkan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian laporan ini, terutama kepada yang terhormat :  

1. Ibu Irma Nurjannah, ST., MT., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Enam 

Enam Bumi Kendari. 

2. Bapak Dr. Bakhtiar Abbas, SE., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Enam Enam Kendari yang telah banyak memberi arahan dan 

petunjuk selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, SE., M.Si, selaku Wakil Ketua Bidang 
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Ekonomi Enam Enam Kendari  

4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Azis Muthalib, SE., M.Si, selaku Wakil Ketua 

Bidang Akademik dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari.  

5. Bapak Nofal Supriaddin, SE., M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Sekolah 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari.  

8. Bapak Nuzul Qadri, S.SI., M.M, Selaku Kepala Bagian Administrasi 

Kemahasiswaan (BAK) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

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

Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari. 

10. Bapak Andi Runis Makulau SE.,MM., selaku Sekretaris Panitia Kuliah Kerja 
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12. Kepala dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, yang telah menerima kami dengan baik dan senantiasa mendukung 

kegiatan KKL. 

13. Orang Tua dan Teman-teman Penulis yang telah senantiasa memberikan 

dukungan yang selama ini. 

14. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

kesempatan ini, yang telah memberikan dukugan moral dan materil dalam 

proses penyelesaian laporan ini.  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan laporan kegiatan 

KKL ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini setiap negara 

dituntut untuk memiliki sumber daya yang baik dalam bidang teknologi, ekonomi, 

pengetahuan, maupun politik. Begitupun dengan Indonesia, dalam dunia global ini 

harus mampu mengahadapi tantangan dan persaingan dengan mempersiapkan itu 

semua. Hal terpenting yang harus dipersiapkan oleh Indonesia pada semua bidang 

yang ada yaitu kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Dengan begitu 

Indonesia dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

agar dapat bersaing dengan individu yang memiliki kemampuan lebih dari negara 

lain. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tenaga kerja 

Indonesia terjajah dan tersisihkan dari negaranya sendiri akibat rendahnya kualitas 

pendidikan yang dimiliki.  

Dengan semakin berkembangnya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama di era globalisasi dan persaingan dunia yang sangat ketat saat ini, maka 

setiap generasi baru harus mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri 

terhadap lingkungan yang akan dihadapinya dengan cara membekali diri dengan 

pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh saat di perkuliahan dan disana itulah akan 

mendapatkan pengetahuan yang berupa teori-teori untuk dapat dipelajari oleh 

mahasiswa. Sebagai calon sumber daya manusia yang dipersiapkan pada masa 

mendatang, mahasiswa harus memilki kemampuan dan kompetensi yang sesuai 

dengan bidang yang ditekuninya. Hal demikian dimaksudkan agar mahasiswa 
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nantinya dapat bersaing di dunia kerja dan mampu bersaing dengan dunia yang 

semakin global.  

Bagi Para Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya 

melakukan fase transisi melakukan kuliah kerja lapangan (KKL) pada suatu 

instansi perusahaan, dengan tujuan agar mahasiswa/i yang melakukan kuliah kerja 

lapangan (KKL) tersebut dapat menyerap pengalaman bagaimana melaksanakan 

fungsi sebagai pegawai atau karyawan di suatu organisasi meliputi rangkaian 

tugas sampai tanggung jawab. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) jika 

ditinjau dari aspek mahasiswa/i adalah sangat penting dalam rangka proses 

pematangan diri bagi mahasiswa/i sebelum benar-benar mahasiswa/i yang 

bersangkutan memasuki dunia kerja yang sebenarnya.  

Dengan adanya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diharapkan mahasiswa/i 

akan mendapatkan pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama 

tim dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan. Pelaksanaan KKL jika 

ditinjau dari aspek lembaga pendidikan adalah sangat berguna untuk menggali 

sumber-sumber informasi dari dunia kerja dalam rangka lembaga pendidikan 

menyusun kurikulum yang dibutuhkan bagi dunia kerja. Pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) jika ditinjau dari aspek dunia usaha/perusahaan adalah sebagai 

sumber informasi yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengambil langkah-

langkah perbaikan dan perubahan dalam menghadapi persaingan global dan 

kompleks.  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada prinsipnya dari segala sisi 

kepentingan adalah sangat baik untuk dikembangkan, sebab dari sisi ketiga 
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kepentingan di atas Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini sangat baik menjadi materi 

pelengkap untuk mendapat input perubahan. Hal ini merupakan tantangan bagi 

mahasiswa/i sebagai sarana mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja 

yang sebenarnya dan bagi lembaga-lembaga pendidikan dapat menjadi bahan 

masukan mempersiapkan materi pendidikan untuk menjawab tantangan tuntutan 

mempersiapkan tenaga SDM yang dibutuhkan, sedangkan dunia usaha praktek 

kerja magang ini merupakan transfer ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

sebagai masukan dalam mengambil langkah-langkah perubahan.  

Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja harus mempersiapkan diri 

dengan sebaik-baiknya dan tidak terpaku hanya pada kompetensi disiplin ilmu 

dari Kampus saja. Tapi sebaliknya, mahasiswa/i juga dituntut harus memiliki 

pengalaman, pengetahuan dan wawasan dunia kerja. Bagi lembaga pendidikan 

seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari memandang bahwa 

program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah sangat penting untuk 

dilaksanakan, dengan tujuan agar KKL merupakan kurikulum tambahan bagi 

mahasiswa/i dan merupakan salah satu mata kuliah tambahan bagi mahasiswa/i 

dan merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral dari 

kurikulum.  

Melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini diharapkan mahasiswa/i dapat 

mengakomodasikan antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara 

kepada peningkatan prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa/i 

untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Mencermati perkembangan 

dunia kerja yang semakin kompetitif dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) 
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yang handal, telah membawa konsekuensi yang semakin ketat sehingga 

dibutuhkan rekruitmen tenaga kerja. Setiap lembaga pendidikan tinggi dituntut 

mampu menyediakan lulusan yang siap berkopetensi dalam dunia kerja. Salah 

satu upaya tersebut pendidikan tinggi harus memprogramkan mata kuliah Kerja 

Lapangan (KKL).  

Kuliah kerja lapangan di program studi Manajemen STIE Enam-Enam 

Kendari merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa 

karena merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. 

Dengan adanya mata kuliah kerja lapangan (KKL) mahasiswa dapat memahami 

dan berproses dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Sebelum mahasiswa 

menyelesaikan studinya. Oleh sebab itu penulis memilih untuk melaksanakan 

KKL di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara hal ini 

dikarenakan penulis ingin mengaplikasikan mata kuliah yang telah diperoleh di 

bangku kuliah selama perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam 

Kendari. 

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 

penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sudah cukup baik 

dilaksanakan oleh para pegawai sedangkan untuk penataan dan pengelolaan 

keuangannya masih ditemukan beberapa masalah yaitu kelengkapan berkas yang 

kurang dipenuhi pegawai pada saat melakukan penginputan dan penataan atas 

bukti-bukti pembayaran maupun perjalanan dinas belum dilakukan dengan baik. 

Dengan adanya masalah-masalah tersebut maka penting melaksanakan program 
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penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan pelaksanaan KKL dilakukan di suatu instansi dengan tujuan 

mendorong mahasiswa untuk memahami/menguasai materi perkuliahan dalam 

menghadapi langsung kegiatan di lapangan. Ini berarti bahwa mahasiswa dapat 

membandingkan antara teori di perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia kerja. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini juga diharapkan agar para mahasiswa 

dapat mengenal kondisi dalam dunia kerja. Selanjutnya, diharapkan dari 

pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat memberikan wacana kegiatan yang 

saling menguntungkan pada kedua belah pihak, baik bagi mahasiswa maupun 

instansi dimana tempat pelaksanaan KKL dilakukan dalam hal ini adalah Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan 

pembahasan diatas maka tujuan pelaksanan KKL untuk lebih jelas adalah sebagai 

berikut : 

1. Melakukan Pendampingan Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian. 

2. Melakukan Pendampingan Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan. 

3. Mengembangkan/meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

secara langsung tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 



6 

 

 
 
 

4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan dan 

menganalisis berbagai persoalan dalam dunia kerja kaitannya dengan teori 

yang telah didapatkan di bangku kuliah. 

5. Memberikan pengalaman kerja dan adaptasi terhadap lingkungan pekerjaan 

kepada mahasiswa. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi/Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas 

gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Metode observasi ini 

dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis dan 

mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yaitu Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.  

2. Interview (wawancara), yaitu dengan melakukan wawancara atau tanya 

jawab. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak intansi, baik 

pimpinan maupun pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara.  

3. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari interview, maka digunakan pula penelitian kepustakaan, yaitu 

dengan mencari data menggunakan literatur-literatur yang mempunyai 

hubungan dengan penelitian ini yang sifatnya mendukung dan melengkapi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 

salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala 

dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 13 Tahun 

2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Provinsi 

Sulawesi Tenggara, didalamnya menyebutkan bahwa “Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan.” 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki fungsi :  

a. Perumusan Kebijakan teknis dan operasional di bidang pendidikan dan 

kebudayaan sesuai dengan kewenangan;  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pendidikan dan kebudayaan;  

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis opersional 

program pendidikan dan kebudayaan antar kabupaten/kota dalam daerah;  
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d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan 

fungsi dinas. 

 

2.2 Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara sampai dengan akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 6.446 orang, secara 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara berdasarkan Unit Kerja 

No Bidang/UPTD 
Jumlah 

Pegawai 

1 Ka. SKPD 1 

2 Sekretariat 59 

3 Pembinaan SMA 37 

4 Pembinaan SMK dan PK – LK 31 

5 Perencanaan dan Penganggaran 29 

6 Kebudayaan 24 

7 Pembinaan Guru dan Ketenagaan 29 

8 UPTD BTIKP 24 

9 UPTD Taman Budaya 25 

10 UPTD Museum 24 

11 UPTD Pusat Layanan Autis 20 

12 Pengawas Sekolah 120 

13 PTK SMA 4199 

14 PTK SMK 1750 

15 PTK SLB 74 

Jumlah 6446 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 
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2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

Setiap organisasi pada umumnya mempunyai struktur organisasi. 

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai 

pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi 

adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut Siswanto 

(2012) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan 

bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai 

batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.  

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan atas dasar 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 13 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 unit eselon II, 7 unit eselon III yang 

terdiri dari 1 sekretariat, 5 bidang, 3 unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Induk, 30 

unit eselon IV yang terdiri dari 15 bidang teknis induk, 12 eselon III/b dan 36 

eselon IV/b dari UPTD Cabang Dinas Kab/Kota dan kelompok fungsional. 

Masing-masing memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dijabarkan dalam 

Peraturan Gubernur No. 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adapun uraian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berikut:  

a. Kepala Dinas  

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, 

mengendalikan dan mengembangkan semua kegiatan bidang pendidikan dan 

kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksanananya tugas dan fungsi 

dinas. 
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b. Sekretaris  

Tugas Pokok : Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, 

membina tugas-tugas kebijakan taktis di bidang pelayanan administratif, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, inventarisasi aset, ketatausahaan, 

protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksana, analisa 

jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.  

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan/penyusunan rencana program 

dan kegiatan pada sekretariat;  

2. Pelaksanaan urusan perencanaan/penyusunan program sekretariat;  

3. Pelaksanaan urusan perlengkapan kantor;  

4. Pelaksanaan administrasi keuangan;  

5. Pelaksanaanurusan keprotokoleran, humas, dan rumah tangga;  

6. Pelaksanaan urusan barang milik daerah;  

7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;  

8. Pelaksanaan urusan hukum dan perudang-undangan;  

9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;  

10. Pelasanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi 

perundang-undangan, serta analisis jabatan;  

11. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat;  
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12. Pelasanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsi.  

Sekretariat Membawahi :  

1. Sub Bagian Kepegawaian;  

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;  

3. Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat.  

c. Bidang Perencanaan dan Penganggaran  

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan rencana, program, kegiatan, anggaran, 

menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelasanaan program kerja, 

menyusun dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program kerja 

dan anggaran dinas, mengsinkronkan kebijakan operasional serta program 

pendidikan dan kebudayaan antar kabupaten/kota dalam Daerah, menyusun 

perencanaan strategis dinas, menyusun rencana kerja tahunan dinas, 

menyusun anggaran dinas, penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas 

pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan, memberikan layanan 

teknis dibidang perencanaan, melakukan kegiatan pendataan pendidikan dan 

kebudayaan.  

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

bidang perencanaan dan penganggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Menyusun rencana program dan kegaiatan bidang;  

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, kegiatan, dan 

anggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
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3. Penyusunan rencana strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai 

dengan perencanaan strategis pendidikan dan kebudayaan nasional 

dan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi;  

4. Pengkoordinasian, dan penyusunan laporan pelaksanaan 

program/kegiatan dinas;  

5. Pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan dan penganggaran;  

6. Pelaporan dan evaluasi pelasanaan program dan kegiatan bidang;  

7. Pengkordinasian pelaksanaan pendataan pendidikan dan kebudayaan;  

8. Pengkoordinasian dan singkronisasi kebijakan operasional dan 

program pendidikan dan kebudayaan antar kabupaten/kota dalam 

provinsi;  

9. Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan di 

bidang pendidikan dasar, PAUDNI, dan kebudayaan;  

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dari program dan kegiatan dinas;  

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bidang Perencanaan dan Penganggaran membawahi :  

1. Seksi Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran;  

2. Seksi Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;  

3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.  
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d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas 

Tugas Pokok : Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan 

fasilitas kebutuhan kurikulum, penilaian, kelembaggaan, sarana prasarana, 

kesiswaan, dan pendidikan karakter.  

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas mepunyai fungsi:  

1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;  

2. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembangaan dan sarana 

prasarana;  

3. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang;  

4. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian seksi-seksi;  

5. Pelaksanaan koordinasi atas pembangunan dan pengelolaan 

penyelenggaraan sosialisasi dan pengembangan kerangka dasar dan 

struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas;  

6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu kesiswaan dan 

pendidikan karakter;  

7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan, Ujian 

Nasional, Ujian Sekolah, dan kegiatan akreditasi Sekolah Menengah 

Atas;  

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas :  

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;  

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;  

3. Seksi Kesiswaan dan Pendidikan Karakter.  

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus-

Layanan Khusus  

Tugas Pokok : Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan 

melaksanakan fasilitasi kebutuhan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 

dan sarana prasarana, kesiswaan dan pendidikan karakter.  

Fungsi : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus-Layanan 

Khusus menyelenggarakan fungsi:  

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;  

2. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian seksi-seksi;  

3. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang;  

4. Pelaksanaan koordinasi atas pembangunan, dan 

pengelolaan/penyelenggaraan sosialisasi dan pengembangan kerangka 

dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;  

5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembagaan dan sarana 

prasarana;  

6. Pelaksanaan pembinaan dan engembangan lomba-lomba sains, 

olahraga, seni, kompetensi siswa, dan pendidikan karakter;  
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7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian 

Nasional, Ujian Sekolah, Ujian Kompetensi Kejuruan, serta kegiatan 

akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan;  

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya.  

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus-

Layanan Khusus, terdiri dari:  

1. Seksi kurikulum dan penilaian;  

2. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana;  

3. Seksi Kesiswaan dan Pendidikan Karakter.  

f. Bidang Pembinaan Guru dan Ketenagaan  

Tugas Pokok : Menyusun kebijakan teknis dan operasional di bidang 

pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan/kebudayaan, 

penyusunan formasi kebutuhan tenaga guru dan kebudayaan, pembinaan 

disiplin aparatur sipil negara dan tenaga teknis kebudayaan, pemindahan 

dan pemerataan guru, koordinasi peningkatan kesejahteraan guru, 

pengelolaan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, koordinasi pembinaan karir tenaga guru dan kebudayaan, 

koordinasi pengembangan kemampuan kompetensi profesionalsime serta 

pelayanan administrasi kepegawaian kepada guru-guru dan tenaga teknis 

pendidikan dan kebudayaan.  

Fungsi : dalam melaksanakan tugas di atas, Bidang Pembinaan Guru dan 

Ketenagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  
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1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data guru dan tenaga 

teknis kebudayaan, penyajian dan pelayanan informasi data guru-guru 

dan tenaga fungsional lain pada pendidikan menengah, pendidikan 

khusus-layanan khusus, dan tenaga teknis kebudayaan;  

2. Penyiapan bahan dan penyusunan formasi, kebutuhan, dan seleksi 

guru-guru dan tenaga fungsional lain pada pendidikan menengah, 

pendidikan khusus-layanan khusus, dan tenaga teknis kebudayaan;  

3. Penyiaoan bahan untuk proses mutasi kepangkatan, mutasi status alih 

fungsi, alih jenis mutasi penetapan lintas kabupaten/kota dalam satu 

provinsi;  

4. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan karir dan 

kesejahteraan guru-guru dan tenaga fungsional lain pendidikan 

menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus, dan tenaga 

kebudayaan  

5. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan 

kemampuan profesionalisme guru-guru dan tenaga fungsional lain 

pada pendidikan menengah, pendidikan khusus-layanan khusus, dan 

tenaga teknis kebudayaan;  

6. Pelayanan administrasi kepegawaian/angka kredit jabatan fungsional 

guru-guru dan tenaga fungsional lain pendidikan menengah, 

pendidikan khusus-layana khusus, dan tenaga kebudayaan;  

7. Pelaksanaan urusan ketataushaan guru dan tenaga teknis lainnya;  
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8. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan 

kebudayaan skala provinsi;  

9. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang;  

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bidang Pembinaan Guru dan Ketenagaan terdiri atas:  

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kepndidikan Sekolah Menengah Atas;  

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah 

Kejuruan; 

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus 

Layanan Khusus dan Tenaga Kebudayaan.  

g. Kebudayaan  

Tugas Pokok : Menyusun kebijakan taktis dalam merencanakan, 

mengkoordinasikan, menyeenggarakan manajemen taktial di bidang upaya 

perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan 

warisan budaya takbenda, program/kegiatan cagar budaya dan 

permuseuman, sejarah dan tradisi, serta kegiatan kesenian, pembentukan tim 

ahli cagar budaya skala provinsi, pendataan kebudayaan, pengembangan 

pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi dan sumberdaya 

seni, penyediaan kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian.  

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang 

kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  
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1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kebudayaan;  

2. Pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan stakeholder kebudayaan 

pada dinas kabupaten/kota dalam daerah, pada perguruan tinggi dan 

masyarakat;  

3. Pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang 

kebudayaan skala provinsi;  

4. Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan 

pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya 

skala provinsi;  

5. Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan 

pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya 

skala provinsi;  

6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan 

kebudayaan skala provinsi;  

7. Pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan 

kesenian skala provinsi;  

8. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan kesenian;  

9. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya 

seni skala provinsi;  

10. Pelaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian skala 

provinsi;  

11. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang;  
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12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

Bidang Kebudayaan, terdiri atas:  

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;  

2. Seksi Sejarah dan Tradisi  

3. Seksi Kesenian  

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas  

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis operasional 

dan/atau teknis penunjang tertentu. Kepala unit pelaksana teknis dinas 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari :  

1. Tata Usaha;  

2. Kelompok Jabatan Fungsional.  

i. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas 

sesuai bidang keahlian yang terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 

dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional ini dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

VISI 

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: 

"TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG  AMAN,  MAJU,  

SEJAHTERA,  DAN BERMARTABAT" 

MISI 

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam 

bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman 

dan taqwa  
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BAB III 

LAPORAN KEGIATAN  

3.1 Rencana Program KKL 

Sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan KKL adalah agar mahasiswa 

Program Studi Manajemen dapat memberikan konstribusi implementasi ilmu 

Manajemen serta keterampilan dasar yang dimiliki kepada kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melakukan 

tugas-tugas yang dikerjakan oleh pegawai yang dimana dilakukan berdasarkan 

fungsi dan tugas bidang pekerjaan yang telah terstruktur. Maka program KKL 

disusun dengan tidak lepas dari sistematika dalam pekerjaan yang dilakukan di 

lokasi KKL. Adapun rencana program kerja dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja 

Lapangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

2. Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan 

Program kerja tersebut kami laksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Kampus STIE Enam Enam 

Kendari, yaitu dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung sejak 

tangal 30 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021. Pelaksanaan program kerja 

KKL ini dilaksanakan secara berkelompok melalui kegiatan-kegiatan kerja 

secara mingguan. 
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3.2 Pelaksanaan Program  

Berdasarkan program kerja yang telah kami rumuskan sebelumnya, maka 

berikut ini diuraikan Program kegiatan selama pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). Program kegiatan tersebut disesuaikan dengan yang kami 

pelajari selama dibangku perkuliahan dan berdasarkan hasil bimbingan yang 

diberikan oleh mentor serta pegawai lainnya dalam melaksanakan tugas. Kegiatan 

selama pelaksanaan KKL tersebut diantaranya yaitu: 

A. Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian: 

1. Melakukan pengetikan  surat permohonan pembuatan User ID. 

2. Melakukan penginputan daftar harga ATK. 

3. Melakukan penyetoran berkas ke kepegawaian. 

4. Menyusun dan menyerahkan absensi kepegawaian. 

5. Melakukan rekap Guru-guru yang pindah daerah menggunakan aplikasi 

SIM Gaji Pemda. 

B. Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan: 

1. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat 

(KP) Guru Kabupaten Buton. 

2. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat 

(KP) Pegawai Dispendikbud dan Guru Kabupaten Muna. 

3. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat 

(KP) Guru Kabupaten Konawe Selatan. 

4. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat 

(KP) Guru Kabupaten Kolaka Utara.  



24 
 

 

5. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat 

(KP) Guru Kabupaten Buton Selatan. 

6. Menginput data dan mengatur berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 

dan Kenaikan Pangkat (KP) Guru Kota Kendari. 

7. Melakukan penyusunan kertas slip Pembayaran. 

8. Melakukan pembuatan pembukuan penerima SPP. 

9. Membantu melakukan penyusunan berkas-berkas pembayaran 

perjalanan dinas. 

10. Mengarsipkan bukti-bukti Pembayaran Indihome. 

11. Menyusun Hasil Laporan Perjalanan Dinas Pegawai. 

12. Menstempel dan menyusun Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

13. Melengkapi nomor dan tanggal surat Invoice dan menyusun lembar 

Invoice Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

14. Mengcopy Bukti-bukti pembayaran Listrik. 

15. Membantu melakukan penyusunan berkas-berkas Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (KP). 

16. Mengcopy Bukti-bukti Tiket Perjalanan Dinas. 

17. Menginput data Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai Dispendikbud. 

 

3.3 Permasalahan Yang Dihadapi 

Secara umum Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perogram 

kerja selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan adalah tentang kelengkapan berkas 

yang harus dipenuhi setiap pegawai saat proses penginputan laporan Perjalanan 
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Dinas maupun laporan-laporan lainnya. Adapun permasalah yang dihadapi untuk 

masing-masing program kerja adalah :  

A. Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian  

1. Tidak ditentukan dengan jelas  harga ATK yang dijadikan acuan 

Standar pembelian. 

2. Sering didapatkan kesalahan NIP, Nama, dan Asal Sekolah yang tidak 

terdaftar pada sistem aplikasi SIM Gaji Pemda. 

B. Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan 

1. Kurang Lengkapnya berkas yang diserahkan dalam penginputan data 

KGB dan KP. 

2. Pembukuan SPP masih dilakukan secara manual yang rawan akan 

terjadi kehilangan atau kerusakan.   

3. Terdapat berkas pembayaran penjalanan dinas yang tidak lengkap 

ketika dilakukan pengecekan dengan daftar yang telah disediakan. 

4. Bukti-bukti pembayaran diarsipkan tidak rapi dan tidak sesuai dengan 

tanggal pembayarannya. 

5. Masih ditemukan bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak lengkap dan 

tercecer tidak rapi. 

6. Masih ditemukan Invoice surat perintah perjalanan dinas yang tidak 

dilengkapi dengan nomor dan tanggal surat. 

7. Kurang Lengkapnya berkas yang diserahkan dalam penginputan data 

THR. 
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3.4 Alternatif Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang kami lakukan dalam menangani permasalahan 

secara umum yaitu, selalu berkoordinasi ke mentor/pegawai pada setiap program 

kerja yang diberikan dan meminta kepada pegawai untuk melengkapi berkas-

berkas yang dibutuhkan. Untuk pemecahan masalah ada maka kami melakukan 

usaha pemecahan masalah sebagai berikut : 

A. Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian: 

1. Menentukan harga ATK berdasarkan harga Toko Eceran. 

2. Melakukan pembetulan NIP, Nama, dan Asal Sekolah. 

B. Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan: 

1. Meminta melengkapi Kembali berkas-berkas yang kurang dalam 

penginputan data KGB dan KP. 

2. Menginput kembali pembukuan SPP ke dalam komputer. 

3. Meminta melengkapi Kembali berkas-berkas pembayaran perjalanan 

dinas sesuai dengan daftarnya. 

4. Bukti-bukti pembayaran diarsipkan secara rapi dan disusun sesuai 

tanggal transaksi pembayarannya. 

5. Meminta kepada pegawai untuk melengkapi bukti-bukti perjalanan 

dinasnya dan merapikannya sesuai tanggal laporannya .  

6. Melengkapi nomor dan tanggal surat pada invoice perjalanan dinas. 

7. Meminta melengkapi Kembali berkas-berkas yang kurang dalam 

penginputan data THR. 
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3.5 Usulan Pengembangan 

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)  

maka penulis memberikan usulan yang dapat dijadikan dasar dalam 

pengembangan pelaksanaan KKL di masa mendatang : 

A. Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian: 

1. Seharusnya ditentukan dan ditetapkan memang standar harga ATK 

mengacu pada harga eceran toko atau harga grosir yang berlaku untuk 

menghidari penyelewengan penggunaan dana. 

2. Seharusnya dipastikan kembali NIP, Nama dan Asal Sekolah harus 

sesuai dengan yang ada pada sistem Aplikasi SIM Gaji Pemda untuk 

memudahkan dalam proses rekap guru-guru yang pindah daerah. 

B. Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan: 

1. Seharusnya berkas-berkas Kenaikan Gaji dan Kenaikan Pangkat 

dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penginputan data 

KGB dan KP. 

2. Seharusnya Pembukuan penerima SPP dilakukan secara komputerisasi 

untuk menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan jika dibukukan 

secara manual menggunakan buku file.  

3. Seharusnya berkas-berkas pembayaran disusun dengan rapi dan 

terstruktur agar dalam penyusunannya dengan daftar yang telah 

disediakan tidak ada kekurangan apapun. 
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4. Seharusnya disiapkan tempat pengarsipan bukti-bukti pembayaran agar 

dapat disusun dengan rapi dan diurutkan sesuai dengan tanggal 

pembayarannya untuk memudahkan ketika diperlukan sewaktu-waktu. 

5. Seharusnya invoice surat perjalanan dinas dilengkapi pada saat 

pembuatan invoice agar memudahkan saat dibutuhkan.  

6. Seharusnya berkas-berkas dilengkapi terlebih dahulu sebelum 

dilakukan proses penginputan data THR. 

 

3.6 Indikator Capaian 

Indikator capaian adalah proses penyelesaian permasalahan dari kegiatan 

KKL yang dilakukan. Indikator capaian dalam laporan ini dapat dilihat dari 

penjelasan berikut : 

Tabel 3.1. 

Indikator Capaian 

No Program Kerja 

Jumlah  

Permasalahan 

Kegiatan 

Masalah Yang 

Dapat 

Diselesaikan 

Capaian 

1 

Program Penataan dan 

Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian 

2 2 
(2/2) x 100% = 

100% 

2 
Program Penataan dan 

Pengelolaan Keuangan 
7 7 

(7/7) x 100% = 

100% 

Berdasarkan tabel indikator capaian dari kegiatan KKL yang telah 

dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang terdiri dari 2 program kerja, diperoleh hasil :  
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1. Program kerja yang pertama yaitu Program Penataan dan Pengelolaan 

Administrasi Kepegawaian terdapat 2 permasalahan yang ditemukan dalam 

kegiatan KKL yang telah dilakukan. Permasalahan tersebut secara 

keseluruhan telah dapat diatasi dan terselesaikan dengan baik, sehingga 

indikator capaian pada program kerja ini adalah sebesar 100%. 

2. Program Kerja yang kedua adalah Program Penataan dan Pengelolaan 

Keuangan. Pada program kerja tersebut terdapat 7 permasalahan yang 

ditemukan selama kegiatan KKL berlangsung. Permasalahan tersebut secara 

keseuruhan dapat diatasi dan terselesaikan dengan baik sehingga indikator 

capaian pada program kerja ini adalah sebesar 100%. 

 

3.7 Kajian Teoritis/Empiris 

Kajian Teoritis/Empiris yang memperkuat atau yang ada relevansinya 

dengan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dengan tema Optimalisasi Penataan dan 

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli sebagai berikut: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah berasal dari 

kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, 

menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, 

cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan 

sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau 

metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau 
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keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih 

efektif. Optimalisasi menurut Siringoringo (2015) adalah proses pencarian 

solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa 

dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, 

atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan 

pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.  

2. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan 

keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu 

proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut 

dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat 

dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu, Zein, 

2015:132). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana 

dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang 

lebih teratur demi pencapaian tujuan. 

3. Pengelolan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 

Pengelolaan menurut pendapat para ahli Atmosudirdjo (2012) Pengelolaan 

adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Terry (2010) Pengeloaan adalah pemanfaatan Sumber 

Daya Manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam 

kegiatan perencaaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.   
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4. Administrasi Kepegawaian sangat erat kaitannya dengan pegawai/karyawan. 

Di dalam proses administrasi kepegawaian, membahas atau mencatat segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pegawai.  Menurut Inu Kencana Syafiie 

(2005), Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan proses kerja sama 

antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan, Siagian (2015) mendefinisikan Administrasi adalah keseluruhan 

proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara 

berdaya guna dan berhasil guna.  

5. Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pemantauan dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi 

yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan (Badudu, 2015).   

6. Dalam penelitian yang dilakukan Jafar Abdurrahman Dosen STIA Iskandar 

Banda Aceh yang berjudul “Sistem Pengelolaan Administrasi dan Keuangan 

Dikantor Pemerintahan” menyimpulkan bahwa, sistem pengelolaan kinerja 

administrasi dan keuangan dalam sebuah perkantoran memerlukan sebuah 

aturan yang dapat meningkatkan kualitas kinerja yang lebih efektif.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis tarik selama mengikuti Kegiatan Kerja 

Lapangan (KKL) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi 

Tenggara selama kurang lebih 45 hari, yaitu sebagai berikut : 

1. Pada pelaksanaan Program Program Penataan dan Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan 

dimana segala masalah yang ditemukan selama kegiatan KKL dapat 

terselesaikan. Pada prinsipnya pengelolaan administrasi telah dilakukan 

dengan baik oleh para pegawai sehingga penulis selama melaksanakan KKL 

hanya menemukan sedikit permasalahan dalam pelaksanaan program kerja 

yang dijalankan. 

2. Pelaksanaan Program Program Penataan dan Pengelolaan Keuangan juga 

telah di laksanakan dengan baik secara efektif dan efisien sesuai dengan 

yang diharapkan. Beberapa masalah yang ditemukan memang diakibatkan 

dari kelalaian beberapa pegawai namun bisa diatasi dengan baik berkat kerja 

sama antara penulis dan pegawai.  

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut : 

1. Semua pegawai administrasi dan keuangan tetap harus menjaga kerjasama 

yang baik dan terus meningkatkan kinerjanya. 
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2. Semua pegawai harus lebih teliti dan memperhatikan setiap kegiatan 

administrasi yang dilakukan, untuk menghindari terjadinya kesalahan yang 

berulang.
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