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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses terbentuknya 

keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pada kesempatan ini 

kita harapkan mampu menjadi mahasiswa yang di butuhkan di dalam dunia kerja masa 

depan. Dengan visi misi yang dimiliki departemen Manajemen di Universitas International 

Semen Indonesia untuk menjadi program studi S1 Manajemen dengan kompetensi 

Entrepreneurship dan Intrapreneurship yang berdaya saing tinggi di kawasan Asia 

Tenggara pada tahun 2025. Dengan di harapkannnya dapat menjadi agen perubahan untuk 

memajukan bangsa Indonesia yang lebih baik dan berkompeten menerapkan ilmu yang 

telah diterima semasa menjadi mahasiswa.  

Mahasiswa   merupakan   generasi   penerus   yang   pada   gilirannya   akan   memikul   

tanggung   jawab   guna   mensukseskan   pembangunan   nasional   dan   memajukan 

bangsa dan negara. Kebutuhan akan kemampuan dan profesionalisme menuntut  adanya  

pelatihan  dan  usaha  yang  sungguh-sungguh.  Oleh  karena  itu  guna meningkatkan 

wawasan dan kemampuan kami pada bidang manajemen dan aplikasi  serta  juga  untuk  

memenuhi  persyaratan  wajib  perkuliahan  maka  kami  bermaksud agar dapat 

melaksanakan kerja praktik 

Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah di Prodi Manajemen Universitas 

Internasional Semen Indonesia. Kerja praktik atau kerja praktek merupakan indikasi 

penting yang di selenggarakan agar mahasiswa memiliki pengalaman serta mengetahui 

lingkungan dunia kerja secara nyata sebelum terjun langsung kedalamnya. Dengan adanya 

kerja praktik ini juga dapat melatih mahasiswa supaya tidak hanya mengaplikasikan hard 

skill saja, tetapi mahasiswa juga dapat mengaplikasikan serta melatih kemampuan soft skill 

yang selama ini dilatih melalui lingkup yang lebih kecil yaitu organisasi. Kerja praktik juga 

sebagai  sarana  untuk  latihan  mengembangkan  dan  menerapkan  ilmu  pengetahuan  

yang  diperoleh  di  bangku  kuliah, sehingga mahasiswa dapat membedakan apakah yang 

didapatkan pada mata kuliah akan selalu selaras dengan kondisi lapangan atau malah sangat 

berbeda saat penerapan. 

1.2 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah sebagi berikut  

1.2.1 Tujuan Umum 

 Kerja praktik ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa dengan kondisi 

lapangan kerja sesungguhnya dan mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat saat perkuliahan kepada perusahaan. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang pernah diperoleh selama 

mengikutiperkuliahan kedalam praktik didunia kerja langsung  

2. Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat 

dan dunia pekerjaan yang sesunguhnya  

3. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi terkait 

sehingga mahasiswa mendapat gambaran secara langsung tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

1.3 Manfaat Kerja praktik 

1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi 

a) Sebagai media untuk menjalin hubungan Kerjasama dengan perusahaan atau 

instansi tempat kerja praktik. 

b) Sebagai sarana mengevaluasi kesesuaian kurikulum Pendidikan yang 

disampaikan dan diberikan kepada mahasiswa dengan kebutuhan tenaga kerja yang 

sesungguhnya . 

1.3.2 Bagi Perusahaan 

a) Mendapatkan hubungan Kerjasama antara universitas dengan perusahaan  

b) Perusahaan mendapatan bantuan tenaga kerja yang berasal dari mahasiswa 

kerja praktik 

c) Mengenalkan kepada mahasiswa mengenai perusahaan  

d) Adanya saran dan kritik membangun dari pandangan mahasiswa yang 

melakukan kerja praktik  

1.3.3 Bagi Mahasiswa 

a) Menambahkan wawasan mahasiswa mengenai dunia pekerjaan  

b) Meningkatkan keterampilan mahasiswa serta keahlian dibidang praktek 

c) Mendapatkan pengalaman untuk memecahan permasalahan sesuai dengan 

teori 

1.3.4Materi yang akan dipelajari 

Materi yang akan dipelajari dalam pelaksanaan kerja praktik , yaitu : 

a) Pengenalan terhadap perusahaan meliputi sejarah dan manajemen pabrik serta 

system yang ada dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan, dan Olahraga 

b) Strategi pengelolaan SDM  

c) Bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM di perusahaan 
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1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

Adapun waktu dan tempat pelaksamnaan kerja praktik sebagai berikut: 

Tempat : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan 

Olahraga 

Alamat : No., Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.127, Kebomas, Randuagung, Kec. 

Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 

Waktu  : 26 Juli – 26 Agustus 2022 

1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik 

Adapun unit kerja tempat pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:  

Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif 
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BAB II 

PROFIL DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

2.1 Sejarah  

 Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan 

didalam kota namun juga antar pulau, dan sudah meluas keberbagai negara.Sebagai kota 

Bandar Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, 

Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak 

berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak 

lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk 

ke Gresik pada awal abad ke-11. 

Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama islam 

yang kemudian menyebar ke seluruh pulau jawa,tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, 

dari janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, inilah nantinya akan kita temukan nama 

seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota gresik. Dia adalah seorang 

bayi asal Blambangan (Kanbupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan 

ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka 

Samudra. Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah 

yang berpusat di Giri Kedato,dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan 

Sunan Giri. Kalau Syeh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya dianggap sebagai para 

penguasa, tiang para raja dan menteri, maka sunan giri disamping kedudukannya sebagai 

seorang sunan atau wali (Penyebar Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan / Prabu 

(Penguasa Pemerintahan) Sunan Giri dikelanal menjadi salah satu tokoh wali songo ini,juga 

dikenal dengan prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin.Tahun dimana beliau dinobatkan 

sebagai pengusaha pemerintahan (1487M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota 

Gresik. Beliau memerintah gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunanya sampai 

kurang lebih 200 tahunMenjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi 

Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek 

makam Poesponegoro di jalan pahlawan gresik, satu komplek dengan makam Syech Maulana 

Malik Ibrahim. 

Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang 

berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik 

yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa 

disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang 

bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida’iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan 

Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan 

oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain. Semula 

kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 

1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke gresik dan 
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namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat 

kegiatan di Kota Gresik. 

 

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak 

terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila(Gresik, Bangkalan, 

Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan 

jawa timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, 

pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilaya 

pengembangan Grebangkertosusila dan juga sabagai wilayah industri, maka kota gresik 

menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh 

dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa 

Indonesia. 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Gresik atau biasa disingkat DISPAREKRAFBUDPORA merupakan Dinas yang 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, 

kepemudaan dan olahraga. DISPAREKRAFBUDPORA Kabupaten Gresik terletak di Jl. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 127, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. 

DISPAREKRAFBUDPORA pada awalnya mempunyai nama Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan yang kemudian pada tahun 2022 dirubah menjadi DISPAREKRAFBUDPORA. 

Hal tersebut seiring dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah mulai dari 

level kementrian, provinsi, dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. 

2.2 Visi dan Misi 

Visi: 

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan 

Berlandaskan Akhlakul Karimah 

 

Misi: 

1. Menciptakan tata Kelola pemerintah yang bersih, akuntabel serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. 

2. Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan Desa dan menata 

Kota. 

3. Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antara sektor dan antar wilayah. 

4. Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul 

karimah. 

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan 

menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Gresik 
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2.3 Lokasi 

Alamat  : Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.127, Kebomas, Randuagung, Kec. 

Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 

Telepon/Fax : (031) 3981990 

Email  : disparbud@gresikkab.go.id 

Website : https://disparbud.gresikkab.go.id/ 

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga 

 

 

Gambar 2.4 1 Struktur Organisasi 

 

https://www.google.com/search?q=dinas+pariwisata+gresik&rlz=1C1CHBF_enID997ID997&oq=dina&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0i131i433i512j0i433i512j69i61j69i60.2025j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2.5 Produk  

1. UU No. 10 2009 tentang Kepariwisataan 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 

3. UU NO.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 

4. UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

5. UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 

6. PERPRES Nomor 51 Tahun 2022 Program Pasukan Bendera Pusaka 

7. PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum 

8. PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 

9. PERMEN PAR No.18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pariwisata 

10. INMENDAGRI No. 67 Tahun 2021 

11. PERDA 16 – 1998 tentang RIPPDA 

12. PERDA 16 RIPDA 2013 – 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah 

13. PERDA 11 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha 

14. PERDA No. 6 Tahun 2017 tentang Riparprov 

15. PERDA 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya 

16. PERDA 9 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah 

17. PPKD Kab. Gresik Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 

18. PERBUP 56 2021 SOTK DISPAREKRAFBUDPORA 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Manajemen 

3.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan salah satu factor penting untuk menjalankan sebuah 

perushaaan atau institusi, karena dengan adanya manajemen perusahaan tersebut dalam 

berjalan seperti apa yang diinginkan, mulai dari proses pengorganisasian untuk mendirikan 

dan menggerakkan sebuah perusahaan sampai dengan bagaimana caranya memimpin, 

mengurus pegawai sampai dengan mengontrol semuanya. Menurut Afandi dalam (Lontoh 

et al., 2020) manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan berbagai fungsi perencanaan(planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan 

kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Menurut (2008:1, 2019)  

Manajemen berasal dari Bahasa inggris management dengan kata kerja to manage, 

diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya definisi manajemen berkembang 

lebih lengkap, Lauren A. Apply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen 

sebagai “ The art of getting done though people” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen sendiri adalah dasar sebuah 

organisasi atau perusahaan agar semua bisa sesuai dengan tujuan. Dengan adanya 

manajemenan sebuah organisasi dapat mengatur sebuah tujuan, keinginan atau harapan 

sebuah pemimpin untuk menjadi nyata dan terstruktur. 

3.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Menurut Drs. Malayu S. P Hasibuan dalam bukunya, mendefinisikan MSDM 

sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Gauzali, 

MSDM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan 

(knowledge), kemampuan (ability), agar keterampilan (skill) mereka sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya MSDM adalah ilmu yang mengatur 

hubungan dan peran tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya sehingga mereka dapat 

tumbuh dengan sesuai tuntutan pekerjaan dari perusahaan 

Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai 

penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki 

fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian 

sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah 

penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti 

sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. 
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Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus 

dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia 

merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain 

seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.SDM juga 

merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM 

berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan 

perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini, perkembangan terbaru 

memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal 

atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar 

H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan 

sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, 

dikembangkan (bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya 

sebagai liability (beban). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau 

organisasi lebih mengemuka. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian 

mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi 

anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, 

karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara 

makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang 

belum bekerja maupun yang sudah bekerja. 

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja 

sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi 

sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia 

(SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi 

semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam 

suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam yaitu sumber daya manusia dan 

sumber daya non manusia, yang termasuk sumber daya non manusia adalah modal, mesin, 

teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain 

3.1.3 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi: 

Perencanaan - merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan 

dengan menetapkan program kepegawaian. 

Pengorganisasian - kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasidan koordinasi dalam 

bagan organisasi. Karena organsasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
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Pengarahan - kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

Pengendalian - kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau 

kesalahan, maka akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

Pengadaan - proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Pengembangan - proses penigkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Kompensasi - pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prisnsip kompensasi 

adalah adil dan layak. Adil di artikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak di artikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimun pemerintah 

dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 

Dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, 

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, 

kepemudaan dan olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas pariwisata, ekonomi kreatif, 

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan melalui kantor pariwisata, 

ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga atau yang disingkat 

Disparekrafbudpora ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata, 

ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dapat dilakukan. Tugas Dinas 

pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga adalah sebagai 

pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, 

kepemudaan dan olahraga di wilayah kerjanya. Serta  fungsi Dinas pariwisata, ekonomi 

kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yaitu  merumuskan kebijakan bidang 

pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pembinaan dan 

pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, 

hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Disparbud berwenang 

untuk mengeluarkan izin-izin bidang pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk travel 

agent dan lainnya, mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata atau TDUP meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Tanda 

Daftar Usaha Penyedia Akomodasi, Tanda daftar Usaha Kawasan Pariwisata, dan lainnya. 

Selain izin-izin bidang pariwisata, Dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, 

kepemudaan dan olahraga  juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait 
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bidang kebudayaan seperti kegiatan kebudayaan, alih fungsi bagunan bersejarah dan 

lainnya. Dalam dinas periwisata dan kebudayaan ada beberapa bidang yaitu, destinasi, 

pemasaran pariwisata dan kebudayaan. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Organisasi Unit Kerja 

Kepala Dinas : SUTAJI RUDY, S.H., M.H. 

Sekretaris Dinas : Dwi Indrawati Prasetyaningtyas, S.Sn., M.Si. 

Kepala Bidang Kebudayaan : MUDI RAHAYU, S.Sos., M.Si. 

Kepala Bidang  Pariwisata : Dra. ANIS NURUL AINI, M.M. 

Kepala Bidang Ekonomi 

Kreatif 

: HUFAN NUR DHIANTO, S.STP. 

Kepala Bidang Kepemudaan 

dan Olah Raga 

: Drs. AKHMAD KHUSAIRI, M.M. 

Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian 

: NUR PRIHATININGASIH, S.TP. 

 

4.2 Tugas Unit kerja 

 Bidang Kebudayaan dan Bidang Ekonomi Kreatif 

 Bidang Kebudayaann mempunyai tugas melaksanakan mengelola beberapa 

administrasi serta mengkonsep sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari warga 

Gresik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kebudayaan dan ekonomi 

kreatif, menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan kegiatan desain terkait Mockup FGD dan pelatihan terkait sejarah, 

eksistensi  damar kurung dan pengolahannya. 

2. Penyusunan kegitan webinar terkait sejarah islam di kota Gresik. 

3. Analisa peningkatan pengunjung di Sunan Giri. 

4. Pembuatan desain kegiatan webinar session 2. 

5. Perawatan museum sunan giri 

6. Penyusunan strategi marketing museum sunan giri. 

7. Kunjungan ke beberapa desa terkait pengembangan sebuah organisasi kebudayaan. 

8. Penyusunan proposal pariwisata dan ekonomi kreatif 

9. Koordinasi pembuatan peta bandar grisse 

10. Merancang daya Tarik objek wisata Bandar Grisse  

11. Koordinasi dan sharing session dengan pengurus pokdarwis kampung kreasi 

12. Penyusunan proposal ejet festival Gresik tourism 

13. Kunjungan Kawasan heritage gresik 

Kepala Bidang Kebudayaan: 
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a. Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kepala dinas 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. 

b. Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pasa ayat dipimpin oleh kepala bidang 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.  

Tugas Kepala Bidang Kebudayaan 

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di 

bidang kebudayaan; 

2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kebudayaan; 

3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

program di bidang kebudayaan; 

4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang kebudayaan; 

5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang 

kebudayaan; 

6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di 

bidang kebudayaan; 

7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; dan 

8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif: 

a. Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang Ekonomi 

Kreatif. 

b. Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di 

bidang Ekonomi Kreatif; 

2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Ekonomi Kreatif; 

3. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

program Ekonomi Kreatif; 

4. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan  administrasi di bidang Ekonomi Kreatif; 

5. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi 

Kreatif; 

6. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Ekonomi Kreatif; 

7. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif; dan 
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8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4.3 Penjelasan Singkat Tugas Unit Kerja Pada Bidang Kebudayaan 

 Pada pelaksanaan kerja praktik yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 

26 Agustus 2022 di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Gresik. Mahasiswa kerja praktik melaksanakan Kerja Praktik selama 30 

hari pengecualian pada hari sabtu dan minggu libur. Dengan Jam kerja untuk hari Senin – 

Kamis pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB sedangkan hari Jumat Pukul 07.00 sampai 

dengan 16.00 WIB. Waktu Kerja Praktik dilakukan secara kondisional yaitu Offline  sesuai 

dengan kebutuhan Instansi. Mahasiswa Kerja Praktik di bimbing langsung oleh pembimbing 

lapangan di bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Pembimbing memberikan bimbingan 

dan arahan dalam pelaksanaan Kerja Praktik. Mahasiswa Kerja Praktik diberikan tugas yang 

dapat di kerjakan dalam pelaksanaan Kerja Praktik Diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyusunan kegiatan desain terkait Mockup FGD dan pelatihan terkait sejarah, 

eksistensi  damar kurung dan pengolahannya. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan 3 bulan sekali, pada kegiatan ini juga 

sesuai dengan mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada 

semester ganjil yaitu terkait pelatihan yang harus diberikan kepada karyawan untuk 

peningkatan kinerja atau produktifitas karyawan. 

2. Penyusunan kegitan webinar terkait sejarah islam di kota Gresik. 

Penyusunan kegitan webinar ini bertujuan untuk membedah sejarah islam yang ada di 

Gresik, webinar merupakan sebuah kegiatan yang efektif dan bisa dilakukan 

dimanapun sehingga dapat menjangkau audience yang lebih luas, serta kegiatan 

webinar ini sering dilakukan dalam dunia perkuliahan entah untuk mata kuliah maupun 

kegiatan mahasiswa. 

3. Analisa peningkatan pengunjung di Sunan Giri. 

Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemantauan dan survey langsung di museum 

sunan giri, selama 1 minggu lalu hasil Analisa digunakan untuk membuat strategi 

peningkatan pengunjung yang ada disunan giri, penerapan ilmu atau teori diperkuliahan 

yaitu SWOT yang ada di pengantar bisnis dan kwu dapat terealisasikan sehingga dapat 

bermanfaat bagi museum sunan giri. 

4. Pembuatan desain kegiatan webinar session 2. 

Pembuatan desain menggunakan canva, sehingga sama dengan yang diajarkan oleh bu 

marisyah dalam pembuatan desain atau power point kreatif pada mata kuliah 

komunikasi bisnis sehingga pada pembuatan desain dapat terbantu oleh mata ilmu yang 

sudah ddidapatkan pada mata kuliah tersebut. 

5. Perawatan museum sunan giri/ 

Perawatan museum sunan giri merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya 

namun penulis membantu pada minggu ke 2 untuk mengetahui xara merawat museum 

secara khusus oleh ahlinya. 

6. Kunjungan ke beberapa desa terkait pengembangan sebuah organisasi kebudayaan. 
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Kunjungan dilakukan oleh organisasi atau komunitas yang sudah mengajukan proposal 

untu pengadaan barang, tujuan dari kunjungan untuk melihat kondisi apakah layak 

untuk diberikan atau harus ada seleksi lagi sehingga apa yang diberikan dapat sesuai 

sasaran. 

7. Penyusunan proposal pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Penyusunan proposal pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membuat pengadaan 

fasilitas pada wisata yang berada di wilayah Gresik, pembuatan proposal sama dengan 

beberapa mata kuliah seperti, Kewirausahaan, komunikasi bisnis dll sebagainya. 

Namun ada beberpa format pembeda disetiaop institusi atau sebuah organisasi sehingga 

dilakukan sedikit penyesuaian. 

8. Koordinasi pembuatan peta bandar grisse. 

Pembuatan sebuah peta dilakukan untuk memudahkan para pengunjung yang nantinya 

akan berkunjung ke wisata bandar grisse, kegiatan ini dilakukan kolaborasi dari 

beberapa mahasiswa yang bekerja praktik. 

9. Merancang daya Tarik objek wisata Bandar Grisse  

Perancanngan strategi untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi bandar grise, pada 

kali ini penulis menggunakan teori pada mata kuliah manajemen strategi yaitu matrik 

tows sehingga dapat mudah Menyusun strategi tersebut. 

10. Koordinasi dan sharing session dengan pengurus pokdarwis kampung kreasi. 

Koordinasi ini untuk penyusunan kegiatan dan kunjungan pembuatan wisata bandar 

grisse sama dengan mata kuliah berpikir kreatif dan sistematis dimana adanya asistensi 

dan koordinasi, namun bebrapa cara yang digunakan kurang sesuai, dan penerapan ilmu 

pada mata kuliah tersebut harus dicampur dengan kondisi saat itu untuk memudahkan 

berkoordinasi. 

11. Penyusunan proposal ejta festival Gresik tourism. 

Penyusunan proposal ini dilakukan dengan menerapkan pada mata kuliah dan 

keseharian di perkuliahan seperti penyusunan proposal pkm, proposal pengajuan 

kegiatan. Penyusunan proposal ini bertujuan untuk mengikut sertakan hotel yang ada 

di Gresik dan beberpa pariwista lainnya untuk dilombakan secara nasional. 

12. Kunjungan Kawasan heritage Gresik 

Kunjungan ini dilakukan untuk membuat video persembahan mahasiswa kerja praktik 

dari Universitas Internasional Semen Indonesia dan Universitas Hang Tuah Surabaya 

sekaligus menjadi proposal secara digital untuk pembuatan wisata bandar grisse 

4.4 Kegiatan Kerja Praktik 

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atara lain:  

1. Pengenalan Lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga 

Pada awal dimulainya kerja praktik, penulis mengikuti kegiatan pengenalan lingkup 

instansi yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan 

Olahraga. Kegiatan yang dinamai sebagai mentoring ini dilakukan selama dua hari 
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diawal periode kerja praktik. Dalam kegiatan ini penulis dikenalkan mulai dari struktur 

organisasi, kegiatan instansi hingga budaya. 

 

2. Pengenalan Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif 

Setelah penulis mengikuti kegiatan pengenalan lingkup instansi, penulis melanjutkan 

kegiatan berupa pengenalan bidang yakni kebudayaan dan ekonomi kreatif. Pada 

kegiatan ini penulis dikenalkan mulai dari struktur organisasi di bidang kebudayaan dan 

ekonomi kreatif, pengenalan lingkup kegiatan yang dikerjakan bidang kebudayaan dan 

ekonomi kreatif. Kegiatan dilanjutkan dengan arahan untuk masuk ke kelompok yang 

ada di bidang tersebut. 

 

3. Pelaksanaan Tugas  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, penulis mengikuti kegiatan yang diarahkan oleh 

dosen pembimbing lapangan. Mulai dari menganalisa kegiatan dan tugas Bidang 

Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. Penulis diarahkan untuk membuat konsep beberapa 

event serta penyusunan proposal untuk penunjang laporan. 

 

4. Penyusunan Konsep dan Proposal Event 

Pasa saat kerja praktik diberikan sebuah tugas penyusunan konsep dan proposal event 

sehingga nantinya akan digunakan oleh dinas untuk jangka kedepan serta apakah ilmu 

penyusnan dan konsep sebuah event sama dengan teori yang diberikan pada saat 

perkuliahan, 

 

5. Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Dipenghujung kegiatan kerja praktik, penulis menuliskan hasil kegiatan yang dilakukan 

selama kerja praktik dalam bentuk laporan sebagai syarat memperoleh nilai kerja 

praktik. 

 

Tabel 4.4 1 Jadwal Kerja Praktik 

No Hari Kerja Jam Masuk Jam Pulang 

1 Senin 07.00 Wib 16.00 Wib 

2 Selasa 07.30 Wib 16.00 Wib 

3 Rabu 07.30 Wib 16.00 Wib 

4 Kamis 07.30 Wib 16.00 Wib 

5 Jum’at 07.00 Wib 16.00 Wib 

6 Sabtu Libur 

7 Minggu 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Selama melaksanakan kerja praktik ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan 

mengenai dunia kerja dan pengalaman baru bagaimana menggunakan ilmu yang diajarkan saat 

perkuliahan khususnya ilmu sumber daya manusia. Selain itu, penulis dapat mengenal 

bagaimana kondisi lapangan sebagai bekal terjun ke dunia pasca lulus. Dalam dunia kerja 

praktik tidak hanya mengandalkan hard skill namun juga soft skill sebagai pendukung. 

Berdasarkan dalam laporan kerja praktik, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat beberapa hal yang menjadi spesifikasi dalam perencanaan pengembangan 

sumber daya perusahaan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga, yakni meningkatkan kinerja karyawan dengan melakukan 

pelatihan, forum grup diskusi, rotasi posisi karyawan, maupun promosi jabatan dan 

beberapa hal lainnya. 

2. Pada Setiap bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga memiliki hal dan kerja sama yang berkaitan untuk 

meningkatkan atau memajukan kota Gresik. 

3. Di utamanya pada Bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif memberlakukan beberapa 

hal yang harus dilakukan sebelum pengembangan karyawan  yakni, pelatihan dan 

development staff. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan selama penulis melakukan kerja praktik, penulis memiliki 

saran yang mungkin dapat bermanfaat di kemudian hari agar pelaksanaan kerja praktik dapat 

berjalan lebih baik di di kemudian hari. Adapun saran yang dapat penulis berikan yakni sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa yang akan melakukan kerja praktik diharapkan mempersiapkan hal-hal 

yang bersangkutan atau yang dibutuhkan saat kerja praktik dengan sebaik-baiknya agar 

kerja praktik dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. 

2. Untuk utamanya Bidang Kebudayaan sebaiknya mengadakan rapat mingguan atau 

bulanan untuk melakukan sebuah evaluasi kinerja. 

3. Lebih banyak melakukan riset pada kondisi saat ini agar dapat menyesuaikan hal yang 

ada di masa sekarang ataupun masa depan. 
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