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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran penelitian dan pengabduian kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar 

peranan perguruan tinggi lebih optimal dan berdya guna tinggi kepada pemerintah 

maupun masyarakat. Peranan perguruan tinggi melalui tridarma semakin dibutuhkan 

sehingga perlu upaya meningkatkan kualitasnya. Salah satu pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi adalah kuliah kerja profesi (KKP)  

KKP sesungguhnya mempunyai banyak manfaat baik untuk mahasiswa, 

masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi. Karena disini mahasiswa dapat 

mentranswer dan mengembangkan ilmu yang telah diberikan dikampus yang dikirim 

oleh universitas untuk mengembangkan ilmunya secara tidak langsung dapat 

membantu pemerintah maupum masyarakat dilokasi mahasiswa ditempatkan 

Kuliah kerja profesi(KKP) merupakan salah satu bentuk pengapdian 

mahasiswa kepada masyarakat  maupun pemerintah, dimana mahasiswa dapat 

berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan diri secara optimal 

sesuai dengan keahliannya. Dalam pelaksanaannya mahasiswa dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi , menganalisis dan memecahkan masalah dibidangnya secara 

profesional. Mahasiswa menangani berbagai masalah dengan menekankan pada 
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pengambangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk menjawab tantangan 

profesinya. 

1.2.Tujuan dan Manfaat 

Tujuan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP) adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah didapakan dibangku 

kuliah dan selakigus sebagai media untuk berpertisipasi dalam pembangunan 

daerah 

2. Melatih kemampuan mahasiswa peserta KKP dalam mengidentifikasi, dan 

melakukan pemecahan masalah yang sesuai dengan bidang keilmuannya 

3. Meningkatkan kooerdinasi dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan instansi 

pemerintah daerah, khususnya pada kantor wali kota bagian administrasi 

perekonomian SETDA kota kendari. 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kuliah kerja profesi (KKP) 

dalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, marumuskan 

dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan profesi keilmuannya. 

2. Meningkatkan penguasaan , dan penerapan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

sebelum menyelesaikan pendidikan di universitas haluoleo 
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3. Terciptanya keharmonisan antara pemerintah propinsi/kabupaten/kota dan 

masyarakat dengan perguruan tinggi dalam mengatasi berbagai masalah 

pembangunan. 

4. Terbentuknya sikap mahasiswa yang mandiri dan dapat beradaptasi dengan 

kehidupan nyata dimasyarakat. 

 

1.3.Ruang Lingkup 

1. Khalayak sasaran 

 Khalayak sasaran pelaksanaan program kuliah kerja profesi (KKP) adalah 

instansi pemerintah. 

2. Bidang Instansi 

 Kuliah kerja profesi (KKP) merupakan kegiatan yang mencakup bidang ekonomi 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Letak Lokasi 

Sekretariat wilayah kota kendari khususnya bagian administrasi 

perekonomian bertempat di kantor walikota kendari Jl.H. Abdullah Silondae, Kodya 

kendari propinsi sulawesi tenggara. 

2.2. Bidang Administrasi Perekonomian SETDA Kota Kendari 

2.2.1. Kornologi keberadaan bidang administrasi perekonomian 

Kronologi keberadaan administrasi pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Bidang administrasi perekonomian pada awal berdirinya bernama bidang 

perekonomian sekitar tahun 1990-an, kemudian sekitar pada awal tahun 

2008 dengan berlakunya PP NO.41 2008. Berubah menjadi bagian 

administrasi perekonomian, dengan berubah fungsi dan program kerjanya. 

2. Berbgai kendala dan hambatan yang dihadapi, maka bidang administrasi 

perekonomian SETDA kota kendari lebih menfokuskan kepada 

pendapatan kegiatan-kegiatan pembangunan diwilayah kota kendari baik 

fisik maupun non fisik. 

2.2.2. Kelembagaan bidang administrasi pembangunan kota kendari 

Kelembagaan bidang administrasi perekonomian kota kendari adalah : 

1. Kepala Bagian 
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2. Kasub Bagian bina produksi pemasaran dan promosi 

3. Kasub bagian perbankan dan perusahaan daerah 

4. Kasub Bagian pengurusan ekonomi kerakyatan 

5. Staf PNS 15 orang 

6. Pegawai Honorer 11 orang  

2.2.3. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki bidang administrasi 

perekonomian SETDA kota kendari. 

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki bidang administrasi 

perekonomian SETDA kota kendari saat ini adalah : 

1. Kendaraan Dinas, berupa kendaraan roda 4(mobil)satu buah, dan 

kendaraan roda 2 (motor) 3 buah. 

2. Peralatan komputer , berupa laptop 1 buah, dan komputer biasa 2 buah, 

beserta printer 3 buah. 

3. Mesin ketik manual 1 buah 

4. Ac 4 buah 

5. Lemari, berupa lemari arsip besar 3 buah,  

6. Meja, berupa maja komputer 2 buah, meja tamu satu buah 

7. Kursi, berupa kursi futura 9 buah, kursi ½ biro lima buah , kursi lipat 3 

buah, kursi tamu satu set. 
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2.2.4. Wilayah kerja bidang administrasi perekonomian SETDA kota 

kendari. 

Wilayah kerja proses pengadministrasian kegiatan perekonomian 

kota kendari meliputi seluruh SKPD( satuan kerja perangkat daerah) 

dipemerintahan kota kendari. 

2.2.5. Tugas pokok bidang administrasi perekonomian kota kendari  

Tugas pokok bidang administrasi perekonomian adalah melaksanakan dan 

mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta 

memonitor perkembangan dibidangsarana perekonomian dan peningkatan produksi.  

1. Sub bagian bidang produksi  pemasaran dan promosi ; 

 Tugasnya yaitu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan dibidang produksi. 

2. Sub bagian perbankan dan perusahaan daerah 

 Tugasnya mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan bidang perbankan dan perusahaan daerah 

3. Sub bagian penguatan ekonomi kerakyatan 

 Tugasnya mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan dibidang penguatan ekonomi kerakyatan 
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BAB III 

IDENTIFIKASI / RUMUSAN MASALAH 

 

Selama dalam pelaksanaan kuliah kerja profesi (KKP) di kantor wali kota 

bidang administrasi perekonomian SETDA kota kendari , penulis menemui beberapa 

permasalahan sebagai berikut ; 

1. Tingkat kehadiran yang kurang masih diterapkan dari dulu 

2. Ruang kerja yang sempit  

3. Fasilitas kantor yang kurang memadai 

4. Proses pengadministrasian kegiatan pembangunan seluruh SKPD ( satuan kerja 

perangkat daerah) kota kendari baik fisik maupun pengadaan , terkendala kurang 

lancarnya koordinasi disebabkan oleh tersebarnya satuan unit kerja pemkot 

Kendari  

5. Tidak tepat waktunya tiap-tiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) 

menyampaikan laporan triwulan kebagian administrasi pembangunan sehingga 

kadang-kadang menghambat proses rekap kegiatan instansi ini, sebagai bahan 

tindak lanjut. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

KKP merupakan kegiatan studi yang menjadi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi ditingkat perguruan tinggi. Dimana dalam kegiatan tersebut 

dilaksanakan berbagai item kegiatan yang disusun menjadi sebuah program kerja 

yang diselesaikan selama 45 hari yaitu dari tanggal 29 september s/d 10 november. 

Sehubungan dengan ditempatkannya kami pada salah satu lokasi yaitu 

pada kantor wali kota SETDA kota kendari bidang administrasi perekonomian,maka 

setelah diterimanya kami pada lokasi yang dimaksud, kami selanjutnya berusaha 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah kami dapatkan dibangku perkuliahan 

khususnya sesuai dengan konsentrasi ilmu kami yaitu dibidang ekonomi. 

1. Berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis pada bidang administrasi 

perekonomian kota kendari, bahwa ilmu yang kami dapatkan dibangku 

perkuliahan sangat jauh tertinggal dengan apa yang ada  pada aplikasi 

sesungguhnya. Jadi selama melaksanakan kuliah kerja profesi (KKP) hanya 

penyesuain dengan kegiatan yang kami berikan beserta KKP oleh instansi 

tersebut. 

2. Untuk lebih mengenal program kerja bidang administrasi perekonomian kota 

kendari, kami selaku peserta KKP banyak meminta bantuan atau petunjuk 
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tentang apa yang seharusnya  dikerjakan pada bidang tersebut, disamping itu 

kami sisipkan ilmu yang kami dapatkan dibangku perkuliahan. 

3. Selanjutnya kami sedikit banyaknya harus mempelajari teknis bagaimana 

penyaluran terhadap bantuan dimana progran kerja bidang administrasi 

perekonomian kota kendari berada. Serta mempelajari pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokoknya 

4. Sehubungan dengan ditempatkannya kami dikantor wali kota bidang administrasi 

perekonomian kota kendari yang mana sebelum masuk ketempat tersebut, kami 

diberikan nota tugas agar kami tidak merasa canggung diantara pegawai yang ada 
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BAB V 

FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT 

 

5.1. Faktor Pendukung 

Faktor-faktor pendukung kuliah kerja profesi (KKP) pada bidang 

administrasi perekonomian kota kendari adalah sebagai berikut : 

1. adanya respos positif dari setiap unsur staf pimpinan dari pegawai atau staf pada 

kantor wali kota kendari atau SETDA kota kendari pada bagian administrasi 

perekonomian sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan  

2. terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan, dan antara 

satu bagian dengan bagian lainnya, serta antara pegawai dilingkungan kantor 

walikota terutama pada bagian administrasi perekonomian SETDA kota kendari 

3. tersedianya sarana dan prasarana misalnya komputer, mesin ketik, atau alat dan 

bahan yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan meskipun jumlahnya 

belum memadai. 

5.2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan KKP pada bidang administrasi 

perekonomian SETDA kota kendari adalah : 

1. masih kurangnya pengetahuan kami pada setiap program kerja yang dilakukan 

pada tempat kami KKP berada 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN DARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan kuliah kerja profesi (KKP) selama 45 hari pada kantor 

Wali Kota Bagian Administrasi perekonomian SETDA Kota Kendari, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. pelaksanaan program kerja provesi (KKP) selama 45 hari pda kantor wali kota 

bagian Administrasi perekonomiak kota kendari, dapat berjalan dengan baik, dan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berkat terjalinnya kerjasama yang 

baik antara unsur mahasiswa KKP dan pegawai-pegawai kantor SETDA kota 

kendari bagian Administrasi Perekonomian kota kendari sehingga program kerja 

KKP dapat berjalan dengan baik dan lancar 

2. kuliah kerja profesi (KKP) berorientasi pada bidang keahlian, dirasakan mampu 

memberikan kontribusi khususnya mahasiswa peserta KKP agar mampu 

mengimplementasikan keahlian dan iolmunya yang dimiliki atau yang telah 

didapatkan dibangku perkuliahan da;lam menjawab setiap permasalahan yang 

ada dilapangan. 

3. Melalui kuliah kerja profesi (KKP) ini mahasiswa dapat memperoleh banyak 

pengalaman baik yang bersifat praktis maupun pengalaman akademik, khususnya 
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berkaitan antara teori yang selama ini dipelajari  dibangku perkuliahan dengan 

penerapannya dalam dunia nyata ( dunia empirik) 

6.2. Saran 

1. dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan progra kerja SETDA Kota 

kendari pada bagian administrasi perekonomian dimasa mendatang, perlu 

ditingkatkan lagi produktifitas kerja para pengawai 

2. mekanisme pelaksanaan KKP dibuat lebih baik lagi agar peserta KKP 

selanjutnya dapat siap dan mampu mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat 

sesuai dengan profesinya 

3. kepada pihak universitas haluoleo agar dalam pelaksnaan KKP kedepan 

diharapkan dapat mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah 

setempat agar dapat diberikan bantuan fisik maupun non fisik dalam 

melaksanakan program kerja. 


