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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik Softskill atau Hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 

selama 2 bulan yaitu pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 

2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi dalam beberapa bidang kerja 

yang berbeda yaitu di bagian umum dan kepegawaian, dan pengembangan 

pemsaran pariwisata. Pelaksanaan kerja pada bidang umum dan kepegawaian 

adalah menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata 

naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta 

pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan 

rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata 

usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di 

lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Pelaksanaan kerja pada bidang 

Pengembangan pemasaran pariwisata adalah mempersiapkan perumusan 

kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan 

strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar 

pariwisata. 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung, yang di laksanakan pada bulan Juli 2018 sampai 

Swptember 2018, perlu adanya peningkatan dalam hal kerja, system 

komputerisasi yang baik agar dalam melaksanakan pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar. 

 

Kata kunci: PKL, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam meningkatkan kemampuan  mahasiswa yang nantinya akan memasuki 

dunia kerja maka Universitas Teknokrat Indonesia sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas 

mahasiswanya. Khususnya Fakultas Teknik llmu dan komputer dengan Jurusan 

Sistem Informasi sangat mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuannya melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu sebagai wadah 

mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

kuliah ke dalam praktek kerja. Selain dari itu Praktik Kerja Lapangan sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekan teori yang telah 

diperoleh mahasiswa juga bertambah pengetahuan khususnya dalam 

menyelenggarkan tugas suatu instansi yang berkaitan dengan administrasi 

(Indonesia, 2017). 

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas dari  

pegawai instansi kementerian atau pemerintahan, dari situ Mahasiswa akan 

mengetahui secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya 

sehingga nantinya Mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan 

sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat 

meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal 

kemampuan (Skill). 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan kali ini penulis memilih 

melaksanakan di Dinas Pariwisata Lampung, karena penulis ingin mengetahui 

bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi tersebut serta 

pembuatan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan khususnya pada sektor 

Pariwisata, penulis juga ingin mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta 

mendapatkan lebih banyak pengalaman yang belum di dapat dikampus. Serta 

tepatnya pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan karena sesuai dengan jurusan 

yang dipilih, yaitu pengelolaan data, pengarsipan data, dan mengaplikasikan 

komputer (word processing dan spreadsheet). 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

atau  yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kondisi nyata yang ada dilampangan. 

2. Melatih  mahasiswa atau mahasiswi calon  lulusan  agar  memiliki  

kemampuan  dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan   sarana  pengembangan   kepribadian  bagi  mahasiswa  calon 

lulusan di dunia kerja. 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagaimana untuk : 

1. Bagi Mahasiswa 

Program Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa calon lulusan 

agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja dan dapat memberikan gambaran 

nyata terhadap penerapan teori selama perkuliahan dengan penerapan 

langsung ke lapangan. Progam Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan 

kesiapan secara dini kepada para Mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

Dengan Program Praktik Kerja Lapangan ini Mahasiswa dapat 

mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu yang telah di dapat di 

perkuliahan. 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerjasama yang baik 

antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap Perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja yang ada 

dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang ada di 

perusahaan yang terkait. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata 

Provinsi Lampung, berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.29, Rw. Laut, Enggal, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35118. Lokasi kantor Dinas Pariwisata Provinsi 

Lampung (DPPL) sesuai dengan Google Map di tampilkan pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (Maps, 2018). 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang di laksanakan pada Semester Pendek 

2017/2018 berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 9 Juli 2018 s.d 1 

September 2018. Waktu pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jadwal jam kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  

(Pariwisata, 2017) 

  

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Selasa 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Rabu 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Kamis 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00 

Jumat 08.00 - 16.00 11.30 - 13.00 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 

Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, 

Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan 

pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Sumber: (Pariwisata, 2017). 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 

4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter 

dan pekerti bangsa.  

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya.  

6. Pelaksanaan kebijakan promosidan standarisasi pariwisata. 

7. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya 

manusia. 

8. Pelayanan administratif.  

 

2.2  Visi dan Misi  

Adapun Visi dan Misi di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yaitu : 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya Lampung sebagai daerah tujuan wisata utama menuju lampung 

yang maju dan sejahtera. 
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2.2.2 Misi 

Misi dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung itu sendiri adalah : 

1. Menigkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penataan organisasi yang 

menunjang pelaksanaan good governance dibidang kepariwisataan. 

2. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah 

untumengisi dan mewarnai pembangunan daerah. 

3. Mengembangkan produk atau obyek dan daya tarik wisata (ODTW) dan 

industri kreatif yang  unggul dan berdaya saing mampu menarik minat dan 

memberikan kenyamanan bagi wisatawan. 

4. Meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang didukung 

sarana dan prasarana promosi yang handal. 

5. Meningkatkan keterpaduan kesinergian dan keharmonisan pembangunan 

pariwisata antar sektor antar pemangku kepentingan pusat daerah.  

Sumber: (Pariwisata, 2017) 

 

2.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (Pariwisata, 

2017) 
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Berdasarkan Gambar 2.1, berikut pejelasan Susunan  Organisasi pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung : 

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretaris Membawahi : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b) Sub Keuangan. dan  

c) Sub Bagian Perencanaan. 

3. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi: 

a) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya. 

b) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan IPTEK. dan 

c) Seksi Kerjasama dan Fasilitas. 

4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Membawahi: 

a) Seksi Industri Pariwisata. 

b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Membawahi: 

a) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata.  

b) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata. dan 

c) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.  

6. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Membawahi: 

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan. 

b) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.dan 

c) Seksi Industri Pariwisata. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

UPTD Pengelolaan Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan 

penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan 

bidang Pariwisata. 

 

2.4  Kegiatan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 

memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata  
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dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, 

tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan 

kebijakaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang–undangan yang berlaku. 

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 

skala provinsi. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, 

pembinaan karakter dan pekerti bangsa.   

5. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata. 

6. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya 

alam dan manusia. 

7. Pelayanan administrasi. 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

2. Sekertariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat 

menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, 

perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang 

dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Lampung, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :  

1. Pelaksanaankegiatan koordinasi satuan kerja. 

2. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung 

kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. 

3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan 
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kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

4. Penyelenggaraanpengelolaan keuangan, kepegawaian dan 

perencanaan. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam 

urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan 

rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan 

kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha 

kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan 

tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Lampung.  

Rincian tugas : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan 

perencanaan anggaran kegiatan. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 

surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan 

kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 

rumah tangga. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 

keprotokolan dan hubungan masyarakat. 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan 

administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan 

pengelolaan aset atau kekayaan milik negara dilingkungan satuan 

kerja. 
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7. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan 

sarana atau  prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan 

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. 

8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan 

teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas. 

9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana 

kebutuhan dan formasi pegawai 

10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses 

mutasi pegawai. 

11. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai 

Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan 

pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan. 

12. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja 

penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai 

serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas. 

13. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 

tatausaha kepegawaian. 

14. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana. 

15. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. dan 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Sub Bagian Keuangan 

Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan 

pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di 

lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. 

Rincian tugas : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana 

penerimaan dan anggaran berlanja untuk dinas. 
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2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan 

administrasi keuangan dan pembendaharaan. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung 

jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan satker serta 

bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan 

keuangan dan pelaporan anggaran. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan 

penyusunan laporan realisasi anggaran. 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Sub Bagian Perencanaan. 

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, 

monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, 

penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. 

Rincian Tugas: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan 

merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, 

koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan 

dan anggaran Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 

pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika 

pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Sub Bagian Perencanaan. dan 
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6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

3. Bidang Ekonomi Kreatif  Pariwisata 

Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang 

ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan 

pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya. Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Bidang Ekonomi 

Kreatif mempunyai fungsi :  

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, 

desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber 

daya alam dan manusia.  

2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi 

kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan 

serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.  

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif 

berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta 

fasilitasi sumber daya alam dan manusia.  

4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala 

dinas. dan  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Bidang 

Ekonomi Kreatif, membawahi :  

1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya.  

2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK. 

3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.  

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.  
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a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya 

mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan 

kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik. Rincian 

tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya adalah sebagai 

berikut :  

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan 

stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur 

dibidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri 

musik.  

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat 

dan lembaga perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri 

musik serta merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di 

bidang produksi film yang beroedoman pada muatan lokal daerah 

serta sumber daya dan teknologi film.  

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait pusat dan daerah dalam rangka pemberian bimbingan 

teknis di bidang perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan 

industri musik.  

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK 

mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan 

kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rincian tugas seksi 

ekonomi kreatif Berbasis MDI adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan 

stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di 
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bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, 

film dan fotografi. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat 

dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang 

seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film 

dan Fotografi, yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta 

sumber daya dan teknologi.  

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI. 

 

c. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi  

mempunyai tugas menyiapkan  bahan rumusan standar, norma dan 

kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

kerjasama dan fasilitasi. Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi 

adalah sebagai  berikut :  

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dan pusat, kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan 

stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur di 

bidang kerjasama dan fasilitasi.  

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat 

dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang 

kerjasama dan fasilitasi.  

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.dan  

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 

 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi Seksi Obyek Daya Tarik 

Wisata.Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan 
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koordinasi dengan Kabupaten Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan 

bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)  

 Rincian tugas : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholder pariwisatadalam 

pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan 

Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 

antar Kabupaten/ Kota.  

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di 

4. bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik Wisata 

(ODTW). 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik Wisata 

(ODTW). 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Pengembangan Destinasi  dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.  Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi : 

a. Seksi Industri Pariwisata.  

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pengembangan Destinasi Pariwisata. 

 

a. Seksi Industri Pariwisata  

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten atau Kota serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan 

kebijakan standar, kriteria, prosedur Rincian tugas:  
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1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku 

usaha pariwisata di Kabupaten atau Kota mengenai standarisasi, 

norma, kriteria,diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi 

denganKabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata untuk 

pembinaan teknisdan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan 

pelayanan wisata. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan 

promosi investasi usaha pariwisata. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

stakeholder,usaha pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Industri Pariwisata. dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik 

Pemerintah maupun Swasta Rincian tugas: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kotadalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan 

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah 

dan Swasta, maupun masyarakat umum. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan 

pelayanan,pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia 

serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan 

standar kompetensi. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi 

terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan 

sumber daya manusia. 
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4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan 

kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi 

pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan 

pemasaran pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder dan 

lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar. 

2. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi 

pemasaran. 

3. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi 

pariwisata. 

4. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri. 

5. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada 

kepala dinas. dan 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bidang 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi : 

a. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata. 

b. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata. dan 

c. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 

a. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata 
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mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah 

data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi 

pemasaran pariwisata. 

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka 

pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - 

Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan 

dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata 

di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, 

pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi 

pemasaran pariwisata.  

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata. dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

b. Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan  

koordinasi kebijakan, serta bimbingan  teknis dan  evaluasi di  bidang  

pengembangan  komunikasi  pemasaran  pariwisata. 

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata 

adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang 

publikasi dan sarana promosi pariwisata. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata 

di bidangpublikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi 

pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata.  
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3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran 

Pariwisata. dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

c. Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata 

  mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata 

pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan 

kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata. 

 Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat,  

Kabupaten/Kota, danstakeholder di bidang segmen pasar 

personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan 

segmen pasar pariwisata di dalam dan luar negeri. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar 

administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan 

promosipariwisata. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi PengembanganSegmen Pasar 

Pariwisata. dan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

6. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata 

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi promosi dan 

pemasaran, pengkajian, analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam 

pengembangan pasar pariwisata. 

Rincian tugas: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi untuk mengkaji dan 

menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri.  

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga 

pariwisata.  
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3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu 

pengembangan pemasaran pariwisata tingkat regional dan nasional.  

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan 

koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder 

dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.  

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga. 

dan  

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin 

oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kelembagaan 

Kepariwisataan, membawahi :  

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan. 

b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan. dan 

c. Seksi Industri Pariwisata. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. 

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik 

Pemerintah maupun Swasta. 

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan 

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah 

dan Swasta, maupun masyarakat umum. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, 

pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta 
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bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan 

standar kompetensi. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi 

terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan 

sumber daya manusia. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan. Dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

b. Seksi Kerjasama danHubungan Antar Lembaga Kepariwisataan 

mempunyai tugas melaksanakan  koordinasi  pelaksanaan  

hubungan  kelembagaan  pada lembaga - lembaga pariwisata 

multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar 

daerah. 

Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga adalah 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga 

pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu 

kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional 

dan nasional. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan 

koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan 

stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang 

kepariwisataan. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar 

Lembaga. Dan 

 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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c. Seksi Industri Pariwisata 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan 

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis 

dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, 

standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha 

pariwisata. 

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar 

usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi 

usaha pariwisata  

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri 

pariwisata. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri 

pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha 

pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha 

pariwisata. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Industri Pariwisata. dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

7. UPTD Pengelolaan Menara Siger 

UPTD Pengelolaan Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan 

penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang 

Pariwisata. 

Untuk melaksanaka atau menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Menara 

Siger mempunyai fungsi  : 
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1. pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari 

Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung. 

2. pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan. 

3. pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata. 

4. pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat. 

5. pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan. 

6. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

 

 UPTD Pengelolaan Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan 

dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :  

 

a. Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Seksi Teknis. 

c. Seksi Pelayanan. 

 Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala UPDT Kepariwisataan 

. 

a. Sub Bagian Tata Usaha  

 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta 

pelaksanaan ketatausahaan. 

 

b. Seksi Teknis mempunyai tugas adalah sebagai berikut :  

1. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi 

Teknis. 

2. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan 

pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung.  

3. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi 

informasi kepariwisataan. 
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4. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi 

budaya dan pariwisata. 

5. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi 

kepariwisataan. 

6. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi 

pelakasanaan tugas Seksi Teknis: dan 

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Seksi Pelayanan mempunyai adalah sebagai berikut :  

1. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi 

Pelayanan. 

2. melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana. 

3. melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, 

sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata. 

4. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat 

dengan penyimbang adat. 

5. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Seksi Pelayanan: dan 

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

2.5  Tata Kerja Organisasi 

Disiplin bekerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Apabila keharusan tidak diikuti atau melanggar, maka akan mendapat 

sanksi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai pengendalian kerja keharusan 

yang akan dimuat sesuai dengan peratuan perundang-undangan disiplin kerja 

antara lain :  

1. Apel setiap hari. 

2. Memakai seragam pegawai negeri sipil, kecuali hari Kamis memakai 

Baju Batik, hari Jum’at memakai pakaian olahraga dan memakai seragam 

korpri pada hari-hari besar tertentu. 

3. Mematuhi jam kerja dinas. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL : 

PAJAR SUMIHAR (15311844) 

 

3.1.1 Bidang kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata 

Provinsi Lampung, ditempatkan dibagian Pengembangan Pemasaran. Penulis 

tidak hanya ditugaskan pada bidang Pengembangan Pemasaran, melainkan 

dilibatkan di bagian bidang lain. Penulis dibawah bimbingan Bapak Arief 

Nugroho, S.E., S.Mi.Sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran 

Kepariwisataan. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan antara lain yaitu: 

1. Membuat desain spanduk,  baliho dan photo booth untuk acara launcing 

Lampung Festival Krakatau di Kementrian Pariwisata Republik Indonesia 

di Jakarta. 

2. Menjadi Notulen dalam rapat Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai. 

3. Membuat surat undangan Lampung Festival Krakatau ke kabupaten/ kota, 

kepada para Pejabat Tinggi dan Kementrian. 

4. Menyusun Marchandise. 

5. Menjadi panitia Lampung Buy Fun Run dalam acara rangkain Lampung 

Festival Krakatau 2018. 

6. Menjadi panitia Road to Lampung Festival Kraktau dalam rangkain pada 

kegiatan Musik Classic Rock di  D’Monang,  Jazz Night di The Coffee dan 

Jazz Romantic Dinner di SwissBel Hotel. 

7. Menjadi icon Lampung dalam acara Launching Festival Krakatau 

Lampung di Kementrian Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta. 

8. Menjadi panitia sekaligus peserta pada Pelatihan Seminar Internasional 

Vulkanologi Krakatau dan pemanfaatannya di masa depan. 

9. Membuat Label, Kop surat dan daftar Hadir undangan. 

10. Membuat desain sertifikat Lampung Krakatau Festival. 

11. Menjadi Panitia Parede Budaya Lampung Culture and Tapis Carnival 

Lampung Krakatau Festival 2018. 
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada bagian Pengembangan Pemasaran di Dinas Pariwisata 

Provinsi Lampung, yaitu : 

1. Membuat Spanduk, baliho dan photo booth. 

 Dalam acara pembukaan Lampung Festival Krakatau di Kementrian 

Pariwisata Republik Indonesia, Penulis di tugaskan untuk membuat Spanduk 

untuk acara Lampung Festival Krakatau di Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia, yang akan dilaksanakan di Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia  pada tanggal 9 Agustus 2018,  Desain dibuat menggunakan 

aplikasi Corel Draw. Corel Corporation (2017). hasil desain dapat di lihat 

pada Gambar 3.1, Gambar 3.2 dan Gambar 3.3  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Spanduk Lampung Festival Krakatau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Baliho Lampung Festival Krakatau. 
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  Gambar 3.3 Desain Photobooth acara Lampung Festival Krakatau. 

2. Menjadi Notulen pada saat rapat Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai. 

Penulis di minta untuk menjadi Notulen pada saat rapat di acara Pesona 

Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai yang akan dilaksankan, pada tanggal 20-25 

Agustus 2018.Selanjutnya,  rapat Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai di 

berikan Kepada Kasi Pemasaran. dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Menjadi Notulen pada  Rapat Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa 

Jurai.  
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3. Membuat surat undangan Lampung Festival Krakatau 2018. 

 Penulis diminta untuk membuat surat undangan kepada Pejabat-Pejabat 

Tinggi dan Kemetrian, pada acara Opening Lampung Krakatau Festival,  

adapun surat itu akan di berikan kepada semua Kabupaten Kota, Pejabat 

Tinggi dan Kementrian. dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.5 Surat yang sudah siap di edarkan. 

4. Menyusun Merchandise 

Penulis di minta untuk menyusun Marchandise yang akan di bagikan 

pada saat acara rangkain Lampung Festival krakatau,  seperti Road to 

Lampung Krakatau Festival pada band-band yang di undang,  Marchandise 

tersebut berupa Kaos,  Topi,  Buku,  dan Kaca Mata. dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Marchandise yang akan di bagikan. 
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5.  Menjadi panitia Lampung Bay Fun Run. 

Penulis diminta untuk menjadi panitia pada acara Lampung Buy Fun Run  

yang di adakan di Gor Saburai,  acara tersebut dihadiri oleh Peserta dalam 

dan Luar Kota dan  Manca  Negara, Target Lampung  Bay Fun Run  

sebanyak 1000 pererta,  dan setelah acara tersebut semua peserta diberkian 

mendali sebagai penghargaan. dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Foto bersama panitia Lampung Buy Fun Run. 

 

6. Menjadi panitia Road to Lampung Festival Kraktau. 

Penulis dilibatkan sebagai panitia Road to Lampung Festival Kraktau, 

dibagian Operator  dalam rangkain pada kegiatan Musik Classic Rock di  

D’Monang,  Jazz Night di The Coffee dan Jazz Romantic Dinner di SwissBel 
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dalam acara Lampung Festival Kraktau 2018. dapat dilihat pada Gambar 3.8, 

Gambar 3.9 dan Gambar 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Foto pada acara Musik Classik Rock di D’Monang sebagai 

Operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Foto bersama  Pengembangan Segmen Pasar pada acara Jazz Night di 

The Coffee. 
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Gambar 3.10 Foto Bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada 

acara Jazz Romantic Dinner SwissBel. 

7. Penulis menjadi Panitia di acara Launcing Lampung Krakatau Festival  

  Penulis di libatkan sebagai  menyambut Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia dengan Mengenakan Pakaian Adat Lampung  pada acara Launcing 

Lampung Festival Krakatau 2018, dan setelah acara tersebut penulis diberi 

Sertifikat. dapat dilihat pada Gambar 3.11, Gambar 3.12 dan Gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Foto bersama dengan Kepala Dinas  saat Launcing Lampung  

Festival Krakatau dijakarta. 
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Gambar 3.12 Foto bersama dengan Ketua Rektorat Universitas Teknokrat 

Indonesia pada saat Launcing Lampung  Festival Krakatau di Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Sertifikat yang diberikan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 

sebagai Partisipan Pelaksana Rangkain Kegiatan dalam Launcing Festival 

Krakatau 2018. 
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8. Menjadi panitia Lampung Krakatau Festival 2018. 

Penulis dilibatkan  menjadi panitia sekaligus peserta pada Seminar 

Internasional Vulkanologi Krakatau dan pemanfaatannya di masa depan. 

Penulis diminta untuk menjadi panitia sekaligus peserta pada Seminar 

Internasional Krakatau yang di adakan di Gunung Anak Krakatau,  acara 

tersebut di hadiri oleh Propesor, Dosen, Bagpaker dan Mahasiswa,  Sebagai 

Observasi Gunung Anak Krakatau,  dan setelah acara tersebut penulis diberi 

Sertifikat.dapat dilihat pada Gambar 3.14 dan 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Foto bersama Panita dan Peserta Seminar Internasional Krakatau 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Sertifikat Pelatihan Seminar Internasional Krakatau. 
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9. Membuat Label, kop surat 

Penulis diminta membuat Label Undangan, Kop Surat dan Daftar Hadir,  

pada acara Lampung Krakatau Festival 2018 

dapat dilihat pada Gambar  3.16, Gambar 3.17 dan Gambar 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.16 Label Undangan Lampung Krakatau Festival 2018. 

 

 

Gambar 3.17 Kop Surat Undangan Lampung Krakatau Festival 2018. 
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Gambar 3.18 Daftar Hadir pada rapat Lampung Krakatau Festival 2018. 

 

10. Desain Sertifikat Lampung Krakatau Festival 2018. 

Dalam hal ini penulis diminta untuk membuat Sertifikat pada acara 

Lampung Festival Krakatau di rangkaian Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa 

Jurai, pada acara lomba  Cup Cake Untuk pada Usia 3-7 Tahun dan 8-12 

Tahun dan Cooking Competition oleh ICA (Indonesia Chef Assotiation),  

acara ini diikuti oleh SMA dan SMK sederajat bisa di lihat pada Gambar 

3.19 dan Gambar 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Sertifikat yang sudah dibagikan kepada Peserta Cup Cake 

usia 3-7, 8-12 tahun. 
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Gambar 3.20 Hasil Sertifikat yang dibuat. 

 

11. Parede Budaya Lampung Culture and Tapis Carnival. 

Penulis menjadi Panitia Parede Budaya Lampung Culture and Tapis 

Carnival Lampung Krakatau Festival 2018.  

yang dimulai dari lapangan Saburai yang dibuka oleh Gubenur Lampung 

dan Berakir di hotel Whiz Prime yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 

2018.dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21  Pada saat acara Karnaval Budaya Festival Krakatau 2018. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian 

Pengembangan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yaitu;  

1. Sering terjadi Not Responding/Aplikasi tidak menanggapi pada saat 

membuat desain Spanduk di aplikasi Corel Draw,  karena perangkat 

komputer yang ada pada bagian Pengembangan Pemasaran Spesifikasi-Nya 

kurang memadai untuk menjalankan aplikasi Corel Draw tersebut. 

2. Hasil desain yang penulis buat tidak sesuai dengan keinginan Pembimbing 

PKL pada saat mendesain. 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Berdasarkan kendala yang dihadapi,  penulis memberikan solusi sebagai 

berikut: 

1. Penulis melakukan alternatif yaitu dengan menggunakan Laptop pribadi 

dalam mendesain. Lalu penulis juga menyarankan agar pihak Instansi 

mengupgrade Spesisifikasi Komputer yang ada di bagian Pengembangan 

Pemasaran dengan menambahkan kapasitas RAM minimal 2GB,  karena 

Aplikasi Corel Draw dapat di oprasikan dengan lancar pada perangkat 

Komputer minimal mempunyai Spesisifikasi RAM 2GB. 

2. Merubah desain yang sudah dibuat,  dan juga membuat desain lebih dari 1,  

sehingga ada opsi untuk memilih desain yang sesuai keinginan. 
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Corel Draw adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada 

garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel,  sebuah perusahaan software 

yang berkantor pusat di Ottawa,  Kanada. Corel draw memiliki kegunaan 

untuk mengolah Gambar,  oleh karena itu Sotfware ini sendiri sangat 

banyak diminati terutama oleh para perancang grafis atau desainer grafis 

karena lebih mudah digunakan untuk mendesain,  seperti mendesain logo 

perusahaan,  stationery,  poster,  banner,  packaging dan masih banyak 

yang lainnya (Draw, 2017).  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil selama melaksanakan Peraktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:  

1. Dari PKL ini kami dapat mempraktekan ilmu yang pernah dipelajari saat 

perkuliahan kedalam dunia kerja, Seperti Kecapan Antar Personal,Desain 

Grafis,Pemograman Web,dan Kesekretarian. 

2. Kami mendapatkan kemampuan  dalam beradaptasi dengan dunia kerja,  

Kami memahami dan beradaptasi di lingkungan kerja dengan orang - 

orang yang berbeda, dan mendapatkan banyak pengalaman yang baru 

dan ilmu yang baru baik ketika dinas di kantor ataupun dalam suatu 

acara, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses dan cara kerja Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung khususnya di bidang pemasaran pariwisata 

lampung. 

3. Tidak semua teori dalam perkuliahan digunakan saat melakukan Praktek 

Kerja Lapangan, hanya beberapa saja yang digunakan yaitu desain, 

pengaplikasian komputer dan surat menyurat. 

Dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, Ketelitian, Kesabaran  

yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan. 

4.2 Saran 

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata Provinsi 

Lampung ada beberapa saran yang di usulkan agar dapat berguna untuk kemajuan 

Instansi,yaitu : 

1. Penulis juga menyarankan agar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung terus 

memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk Magang atau Praktik 

Kerja Lapangan agar dapat terus memberikan wawasan kepada mahasiswa 

tentang seputar dunia kerja. 

2. Dibutuhkan perangkat computer kantor yang dapat beroperasi dengan  baik 

untuk  membantu dalam pekerjaan khususnya dalam pembuatan surat, 

penginputan data, desain dan pekerjaan yang lainnya yang dapat di 

selesaikan dengan computer 
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3. Saran untuk Kampus yaitu agar terus mengadakan kegiatan PKL bagi 

Mahasiswa, karena ilmu yang didapat dari PKL tidak semua dipelajari 

diperkuliahan. 

4. Untuk Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya memiliki 

kemampuan dalam Mengoperasikan komputer minimal dapat 

menggunakan Microsoft Office. 
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Lampiran 1   Absensi Selama Melaksanakan PKL 
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Lampiran 2   Kegiatan Selama Melaksanakan PKL   
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Lampiran 3  Formulir Penilaian 
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Lampiran 4  Pelaksanaan Kegiatan 
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