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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam melakukan interaksi/hubungan secara langsung di dalam kehidupan rill 

suatu masyarakat, mahasiswa memerlukan suatu wadah untuk menerapkan dan 

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam praktek 

yang nil dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. 

Universitas Haluoleo sebagai suatu lembaga Akademik mempunyai peran penting 

untuk mewadahi hal tersebut yakni menerapkan program Kuliah Kerja Profesi 

(KKP). 

Dalam pelaksanaan KKP, mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi, 

menganalisis. dan memecahkan  masalah dibidangnya secara profesional dalam 

menghadapi masalah di masa yang akan datang. Selain itu, mahasiswa mampu 

memahami, menghayati, dan mempunyai rasa tanggung jawab dan berbagai jenis 

persoalan yang ada. 

Oleh karena itu, pelaksanaan program Kuliah Kerja Profesi (KKP) angkatan 

XIV tahun 2010 bagi mahasiswa merupakan aplikasi dan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dibangku perkuliahan yang diinterpretasikan ke dalam kehidupan 

masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tujuan 
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dari TriDharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Salah satu yang menjadi lokasi KKP di Kota Kendari adalah Sekretaniat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah suatu badan legislatif yang dalam 

usahanya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang untuk 

memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan daerah  maupun masyarakat. 

Penempatan mahasiswa KKP di Instansi tersebut diharapkan mampu 

membantu dan bekerja sama dengan pimpinan kantor dan staf dalam mengidentifikasi 

serta memecahkan permasalahan yang ada pada instansi tersebut. 

1.2. Manfaat Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan Kuliah Kenja Profesi (KKP) yaitu: 

1. Meningkatkan kemapuan rnahasiswa dalam mengidentifikasi, merumuskan dan 

memecahkan masalah dalam menghadapi tantangan masa depan yang berkaitan 

dengan profesinya. 

2. Meningkatkan penguasaan. pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni rnahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikan di 

Universitas Haluoleo. 

1. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah 
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2. Propinsi/KabupatenlKota, masyarakat, dengan perguruan  tinggi dalam mengatasi 

berbagai masalah pembangunan. 

3. Terbentuknya sikap mahasiswa yang mandiri dan dapat beradaptasi dengan 

kehidupan nyata di masyarakat. 

4. Memperluas cakrawala berfikir Mahasiswa sebagai dampak positif dan 

pelaksanaan KKP di Instansi Pemerintah. 

5. Mempersingkat masa studi dengan mengintegrasikan  kegiatan penelitian dengan 

KKP (Kuliah Kerja Profesi). 

1.3. Tujuan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Adapun tujuan dan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yaitu: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya di Sulawesi Tenggara. 

2. Melatih mahasiswa agar dapat mengidentifikasi, dan menangani berbagai 

permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

3. Mencari pengalaman pra dunia kerja. 

4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan  antara Perguruan Tinggi, pemerintah 

daerah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan pembangunan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

 

2.1. Letak Lokasi 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jalan Drs. H. 

Abdullah Silondae 

2.2. Sejarah Singkat 

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi 

terbentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri pada tanggal 23 november 1964 No. Des.2/21/26-183 telah diangkat 27 orang 

Anggota DPRD-GR dan dilantik oleh Bapak Eni Karim yang mewakili Menteri 

Dalam Negeri pada tanggal 10 januari 1965 yang sejak masa ini dimulailah 

pelaksanaan tugas-tugas legislatif daerah. Adapun komposisi Anggota DPRD-GR 

pada periode awal pembentukannya terdiri dari : 

a. Partai-partai Politik: 

- P.N.I.    1 kursi 

- N.U.     I kursi 

- P.S.1.l.    1 kursi 

- Perkindo    I kursi 
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- Katholik    I kursi 

- Partindo   I kursi 

- P.K.I.    I kursi 

b. Golongan Karya: 

- Pengusaha Nasional   1 kursi 

- Alim Ulama Islam   1 kursi 

- Alim Ulama Kristen  1 kursi 

- Tani     I kursi 

- Pemuda    I kursi 

- Buruh    1 kursi 

- Angkatan Darat   1 kursi 

- Angkatan Kepolisian  1 kursi 

- Agkatan 45    1 kursi 

- Wanita   1 kursi 

- Koperasi    1 kursi 

- Cendekiawan   1 kursi 

- Veteran    1 kursi 
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2.3. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebagai salah  satu  unsur Pemerintah Daerah secara resmi terbentuk pada tanggai 27 

April 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri pada tanggal 23 november 1964 No. Des.2/21/26-1 83 telah diangkat 

27 orang Anggota DPRD-GR dan dilantik oleh Bapak Eni Karim yang mewakili 

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 januari 1965 yang sejak masa mi dimulailah 

pelaksanaan tugas-tugas legislatif daerah. 

Anggota DPRD-GR mi menjalankan tugasnya secara aktif hanya sampai pada 

pertengahan bulan oktober 1965 dan sesudah itu menjadi beku oleh karena diantara 

anggota-anggotanya terdapat orang-orang yang diragukan mental ideologinya 

terutama sehubungan dengan terjadinya tragedi nasional G.30.S/PKI. 

Sejak pertengahan bulan oktober 1965 pelaksanaan tugas-tugas DPRD-GR 

berangsur-angsur menjadi kurang efektif dan selanjutnya selama tahun 1966 tidak 

dapat menjalankan tugasnya lagi. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri tanggal 30 januari 1967 No. Pemda 5/1/44-66 anggota-anggota DPRD-

GR yang masih ada sebanyak 18 orang telah diberhentikan dengan hormat dan 

jabatarmya dan dengan Surat Keputusan yang sama, maka diangkatlah anggota-

anggota DPRD-GR yang barn sehingga DPRD-GR sudah dapat berfungsi kembali. 
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Dalam kurun waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara mengeluarkan 20 Peraturan Daerah yang diantaranya mengenai 

lambang daerah provinsi Sulawesi Tenggara, pendirian perusahaan, pedoman 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. peraturan gaji pegawai negeri 

sipil. pajak, dan lain-lain. 

Sekretariat DPRD adalah suatu badan legislatif yang dalam usahanya 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang untuk memenuhi segala 

kebutuhan dan kepentingan daerah, maupun masyarakat. 

Adapun tugas dan Sekretariat DPRD yaitu: 

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Provinsi 

2. Melaksanakan kegiata dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang 

3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan 

4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha DPRD Provinsi. 

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di atas, Sekretariat DPRD mempunyai 

fungsi: 

1. Perencanaan tugas dalam membantu DPRD untuk menstabilitasi rapat 

anggota DPRD 

2. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas 

Sekretaniat DPRD 
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3. Penyusunan  rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan 

kebiaksanaan pimpinan DPRD Provinsi 

4. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat 

yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi. 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaniat 

DPRD rnernpunyai kewenangan sebagai berikut: 

1. Pemberian pelayanan kepada anggota DPRD Provinsi dalam 

menyelenggarakan tugas 

2. Pemberian pelayanan kepada anggota DPRD Provinsi dengan tugas 

membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya 

3. Penyusunan program anggaran belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan 

keputusan DPRD dan dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan  anggaran 

belanja daerah. 

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalarn 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf-staf sekretariat dan Pegawai Negeri Sipil 
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(PNS) maupun pegawai honorer. Sekretaris Dewan mempunyai tugas memberikan 

pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD Provinsi, melaksanakan kegiatan 

dalam rangka penyelanggaraan sidang-sidang, melaksanakan urusan rumah tangga 

dan keuangan dan melaksanakan pengelolah tata usaha DPRD Provinsi. 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut di atas, Sekretaris 

Dewan dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sesuai tugasnya masing-

masing. 

2.4. Struktur Organisasi 

Salah satu syarat dalam  menunjang suksesnya suatu  instansi atau  

perusahaan adalah diberlakukannya suatu struktur organisasi yang disertai dengan 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan dan bawahan. 

Tanpa adanya hal ini, maka dapat menyebabkan terjadinya kesimpang siuran pegawai 

atau karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing serta pertanggung 

jawaban pekerjaan yang tidak jelas. 

Struktur organisasi menunjukkan adanya sekelompok orang yang melakukan 

suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekelompok orang 

tersebut ditempatkan pada bagian atau fungsi perusahaan sesuai dengan keahlian 

yang dimilikinya dan melakukan aktifitas yang terkoordinasi dan terkait dengan 

bagian lainnya sehingga dapat rnencapai tujuan yang ditetapkan. 



Asis Gande, Kendari 12 April 2010 
 

 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 25 Feb – 12 April 2010  10 

 

Susunan dan  tata  kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Adapun Rumusan Tugas struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Tenggara sebagai berikut: 

1. Sekretaris Dewan 

Sekretaris dewan mernpunyai tugas memberikan pelayanan administrasi 

kepada Anggota DPRD Provinsi, melaksanakan kegiatan dalam rangka 

penyelanggaraan sidang-sidang, melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan 

dan melaksanakan pengelolah tata usaha DPRD Provinsi. 

2. Kepala Bagian Umum 

Kepala bagian umum bertugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana 

perjalanan pimpinan, dan Anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah-rumah 

jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara 

keamanan  kantor, dan melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh 

DPRD. Kepala bagian umum terbagi atas tiga kepala sub bagian yaitu: 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan surat menyurat 

kearsipan dan penggandaan. 
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b. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam dan Perjalanan dinas bertugas menyiapkan 

fasilitas rapat, acara dan perjalanan pimpinan dan anggota, mungurus rurnah 

tangga daerah, rumah dinas, gedung DPRD, melakukan urusan I protokol 

perjalanan pimpinan pegawai dan tamu Pemerintah Daerah, dilingkungan 

DPRD Provinsi. 

c. Kepala Sub Bagian Pengarnanan bertugas melaksanankan dan 

mengkoordinasikan pengamanan kantor dan rumah jabatan Ketua DPRD 

Provinsi. 

3. Kepala Bagian Humas 

Kepala bagian humas bertugas menyiapkan pernbinaan dan pengembangan 

hubungan antar masyarakat guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah. Kepala bagian humas terbagi atas tiga kepala sub bagian yaitu: 

a. Kepala sub bagian pengumpulan dan penyaringan informasi bertugas 

melakukan pengumpulan, penyaringan dan analisa informasi. 

b. Kepala sub bagian penerangan publikasi dan dokumentasi bertugas 

melakukan penerangan, pemberitaan publikasi dan dokumentasi, kebijakan 

dan hasil kegiatan DPRD serta melakukan kegiatan audiovisual. 

c. Kepala sub bagian perpustakaan bertugas melakukan penataan dan koleksi 

buku-buku serta pelayanan perpustakaan. 
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4. Kepala Bagian Persidangan 

Kepala bagian persidangan bertugas menyiapkan pembuatan risalah rapat-

rapat, menerima. dan mengaur tamu pimpinan, menyiapkan persidangan serta urusan 

administrasi. Kepala bagian persidangan terbagi atas tiga kepala sub bagian yaitu: 

a. Kepala sub bagian risalah bertugas menyiapkan konsep surat keputusan, 

menyusun daftar resume dan laporan hasil sidang DPRD Provinsi. 

b. Kepala sub Bagian persidangan bertugas menyiapkan persidangan serta 

melakukan urusan administrasi dan tata tempat. 

5. Kepala Bagian Keuangan 

Kepala bagian keuangan bertugas menyusun rencana anggaran, mengelolah 

urusan keuangan serta menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi. 

Kepala bagian keuangan terbagi atas tiga kepala sub bagian yaitu: 

a. Kepala sub bagian anggaran yang bertugas menyusun rencana anggaran DPRD 

Provinsi. 

b. Kepala sub bagian pembiayaan yang bertugas membuat daftar gaji dan tunjangan 

pegawai Sekretariat dan Anggota DPRD Provinsi. 

c. Kepala Sub bagian pelaporan yang bertugas mengumpulkan bahan evaluasi dan 

rnementau pelaksanaan program keuangan dan bantuan yang dikelolah 

Sekretariat DPRD Provinsi. 
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2.5. Karakteristik Pegawai 

 Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil, bukan pegawai 

honorer. Penelitian mi dilakukan terhadap 93 pegawai dengan karakteristik yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.5.1. Karakteristik Pegawai Menurut Tingkat Usia 

 Tingkat usia yang dimaksud adalah usia para pegawai yang bekerja 

pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra. Karakteristik pegawai Sekretariat DPRD Prov. 

Sultra menurut tingkat umur dapat dilihat pada tabel 2.5.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5.1 

Karakteristik pegawai menurut tingkat usia 

Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

NO 
Tingkat umur 

(Tahun) 

Jumlah pegawai 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51 ke atas 

1 

2 

6 

14 

24 

25 

21 

1,1 

1,2 

6,5 

15,1 

25,8 

26,8 

22,6 

 Jumlah 93 100 

 Sumber : data primer diperoleh 
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Berdasarkan pada tabel 2.5.1. diatas menunjukkan bahwa pegawai sekretariat DPRD 

Prov. Sultra rata-rata berusia 41 tahun ke atas. Dengan demikian. dapat dikatakan 

bahwa para pegawai tersebut telah cukup memiliki kemampuan dalam hal ini yaitu 

pengetahuan dan pengalaman kerja sehingga mereka memiliki dedikasi yang tinggi 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal mi memungkinkan para pegawai tersebut 

memiliki kinerja yang baik. 

2.5.2 Karakteristik Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir yang 

diselesaikan oleh para pegawai ketika penelitian dilakukan. Karakteristik pegawai 

Sekretariat DPRD Prov. Sultra menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 

2.5.2. sebagai berikut: 

Tabel 2.5.1 

Karakteristik pegawai menurut tingkat Pendidikan 

Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

NO 
Tingkat umur 

(Tahun) 

Jumlah pegawai 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

SD 

SMP 

SMU 

Diploma 

S1 

S2 

1 

7 

53 

2 

27 

3 

1,1 

7,5 

57 

2,2 

29 

3,2 

 Jumlah 93 100 

Sumber : data primer diperoleh 
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Pada tabel 2.5.2. diatas. nampak bahwa pendidikan formal pegawai yang 

bekerja pada Sekretariat DPRD Prov. Sultra didominasi mulai dan jenjang SMU 

hingga Pasca Sarjana. Hal ini menandai bahwa instansi menggunakan tenaga kerja 

yang bisa dikatakan telah memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup 

memadai untuk mengerjakan  tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. 

2.5.3. Karakteristik Pegawai Menurut Masa Kerja 

Masa Kerja I Masa Dinas merupakan waktu dimana pegawai mengabdi pada 

perusahaan / instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Masa kerja 

pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel 2.5.3. 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5.1 

Karakteristik pegawai menurut Masa kerja 

Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

NO 
Tingkat umur 

(Tahun) 

Jumlah pegawai 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

20 keatas 

23 

4 

1 

13 

52 

 

24,6 

4,3 

1,1 

14 

56 

 Jumlah 93 100 

Sumber : data primer di peroleh 
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Berdasarkan  data pada tabel 2.5.3. diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

masa kerja para pegawai Sekretariat DPRD Prov. Sultra bervariasi. Dimana terdapat 

23 orang pegawai yang baru bekerja antara 1 - 5 tahun dan sebagian besar 

diantaranya bahkan melebihi setengah dan jumlah pegawai, didominasi oleh para 

pegawai yang telah  bekerja selama lebih dan 20 tahun. Hal mi memberikan 

gambaran bahwa pegawai tersebut memiliki sepak terjang yang baik atau andil yang 

cukup besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.5.4. Karakteristik Pegawai Menurut Pangkat / Golongan 

Pangkat/golongan pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 

bervariasi mulai dan golongan I/a sampai dengan Golongan TV/c. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.4. sebagai berikut: 
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Berdasarkan data pada tabel 2.5.4. diatas menunjukkan bahwa pangkat 

/golongan tertinggi adalah IV/c sebanyak 1 orang dan yang terendah adalah 

pangkat/golongan I/a sebanyak 1 orang. 

 



Asis Gande, Kendari 12 April 2010 
 

 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 25 Feb – 12 April 2010  18 

 

2.6. Visi dan Misi 

 Adapun Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: 

“ Terwujudnya pelayanan prima dalam  rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan.” 

 Adapun Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: 

“Menjadikan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelayan 

administrasi yang baik dan benar bagi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.” 
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BAB III 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Untuk melaksanakan tugas-tugas adminitratif, Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Tenggara memerlukan faktor-faktor pendukung atau sumber daya yang 

cukup memadai. Dukungan sumber daya ini meliputi, sumber daya manusia 

(personalia), modal (keuangan), sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

operasional dan sumber daya lainnya. Dukungan sumber daya tersebut dimaksudkan 

untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dinas sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan basil observasi di lokasi Kuliah Kerja Profesi (KKP), 

ditemukan beberapa permasalahan. Adapun Permasalahan-permasalahan yang 

terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: 

1. Adanya beberapa para pegawai (SDM) yang kapasitas dan kapabilitas yang 

dimilikinya masih kurang. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang lebih efektif dan efisien seperti ; ruang kerja yang tidak 

sebanding dengan kapasitas pegawai yang ada, mesin ketik yang sudah mulai 

rusak karena umurnya yang telah cukup lama, dan alat tulis kantor yang 

belum memadai disetiap ruangan sehingga para pegawai sering memakai 

fasilitas yang ada pada ruangan lain. 
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3. Kurangnya kepedulian para pegawai untuk mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan seperti datang terlambat ke kantor sehingga tidak mengikuti apel 

pagi, adanya pegawai yang sering alpa atau jarang masuk keija tanpa adanya 

alasan yang jelas, makan dan merokok di ruang kerja. 
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BAB IV 

PEMECAHAN MASALAH 

 

4.1. Alternatif Pemecahan Masalah 

Dengan melihat permasalahan yang terdapat di Kantor Sekretariat DPRD 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dilakukan pemecahan masalah dengan 

melaksanakan program, antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai (SDM) yang ada di 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat dilakukan dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan khusus. Dimana dengan mengikuti 

pendidikan khusus, dapat meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan 

kemampuannya sesuai dengan tuntutan pekerjaannya sebagai seorang pegawai. 

Sedangkan pelatihan pegawai adalah bagian dan pada pendidikan yang 

dilakukan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

sesuai dengan tuntutan persyaratan pekerjaannya sebagai pegawai dimana yang 

bersangkutan ditempatkan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh 

aparat di bagian keuangan maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka meningkatkan mutu dalam 

membuat laporan dan pembukuan. 
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2. Untuk memudahkan para pegawai agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien, 

maka Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melakukan 

pengadaan fasilitas dan sarana kantor, misalnya; menambah luas ruang kerja 

para pegawai, pengadaan mesin ketik yang barn, dan pengadaan Alat Tulis 

Kantor yang memadai disetiap ruangan. 

3. Agar  para pegawai tidak datang terlambat ke kantor, tidak sering alpa atau 

jarang masuk kerja tanpa adanya alasan yang jelas, tidak makan dan tidak 

merokok di ruang kerja supaya peraturannya diperketat demi kelancaran aktifitas 

bekeija supaya lebih efektif dan efisien dan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

4.2. Sasaran Pelaksanaan 

Sasaran Kuliah Kerja Profesi (KKP) mi adalah Pegawai / Staf Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khusunya Bagian Keuangan Sekretariat DPRD 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

4.3. Keterkaitan 

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

Universitas Haluoleo ada dua lembaga yang terkait yaitu: 
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4.3.1. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Haluoleo 

Sesuai dengan harapan bahwa kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Tenggara memberikan pelayanan terhadap berbagai kebijaksanaan yang ada. Oleh 

karena itu, kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) perlu dilaksanakan untuk 

meningkatkan pelayanannya. 

4.3.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Universitas Haluoleo 

Keterkaitan lembaga mi adalah menyangkut fungsi pengajaran dalam 

pelaksanaan kegiatan Kuliah kerja Profesi (KKP) mi sekaligus tindak lanjut dimasa 

yang akan datang. 

4.4. Metode Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ( KKP) mi 

yaitu: 

1. Diskusi dan tanyajawab setelah selesai diberikan penjelasan mengenai 

kegiatan yang dilaksanakan. 

2. Partisipasi aktif dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas kantor. 
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BABV 

FAKTOR PENDUKUNG DAN 

PENGHAMBAT PELAKSANAAN 

KEGIATAN KULIAH KERJA PROFESI (KKP) 

 

Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) pada Bagian 

Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa hal yang 

menentukan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang 

sifatnya mendukung maupun yang menjadi penghambat kelancaran kegiatan tersebut. 

5.1 Faktor Pendukung 

Dalam seluruh rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) mi, penulis 

mengemukakan beberapa faktor yang mendukung dalarn pelaksanaan kegiatan mi di 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: 

a. Adanya penerimaan mahasiswa peserta KKP 

b. Sekretaris Dewan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Tenggara menerima kehadiran mahasiswa peserta KKP dengan baik. 

c. Kerjasama yang baik antara para staf dan mahasiswa peserta KKP, baik di 

dalam maupun luar ruangan. 

d. Pemberian bimbingan dan pengarahan yang senantiasa diberikan oleh para 

staf selama melaksanakan KKP. 

e. Bantuan moril yang telah diberikan oleb dosen pembimbing. 
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f.  Kerja sama yang baik antara mahasiswa peserta KKP yang lokasinya 

ditempatkan diberbagai instansi-instansi yang ada di kota Kendari, khususnya 

peserta KKP yang berada di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Tenggara sehingga seluruh kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dapat 

terlaksana dengan baik. 

5.2 Faktor Penghambat 

Dalam seluruh rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) mi, penulis 

mengemukakan beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan mi di 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. yaitu: 

1. Kurang memadainya ruangan sehingga para pegawai kurang dapat bekerja 

secara efektif dan efisien. 

2. Pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Dalarn hal mi 

belum diterapkannya sistem akuntansi yang berlaku sekarang yaitu dengan 

menggunakan bantuan komputer sehingga memungkinkan terjadinya 

kesalahan dalam melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan. 

3. Masih bersatunya antara sub bagian pembukuan dan verifikasi, sehingga 

sangat mernungkinkan timbulnya kesalahan pencatatan. 

 

 



Asis Gande, Kendari 12 April 2010 
 

 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 25 Feb – 12 April 2010  26 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

khususnya di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan KKP merupakan kegiatan pengapdian kepada masyarakat. 

2. Tujuan pelaksanaan KKP adalah untuk melatih mahasiswa bagaimana supaya bisa 

mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan berbagai permasalahan yang 

timbul, kemudian mencari alternatif pemecahan masalahnya.  

3. Manfaat pelaksanaan KKP adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk 

mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat, 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan serta mampu beradaptasi 

dengan kehidupan nyata dimasyarakat dalam membangun kemandirian mahasiswa 

sebagai masyarauuukat ilmiah. 
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6.2. Saran 

Sebagai bahan masukan dan penulis, maka penulis menitkan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Saya hanya berharap bahwa bagaimana caranya pihak universitas haluoleo supaya 

supaya mahasiswa KKP tepat ditempatkan di instansi-instansi yang sesuai dengan 

Keahliannya. 

2. Saya berharap kepada pihak instansi supaya bisa memberikan sedikit peluang 

untuk bisa mengikuti seleksi penerimaan Pegawai di instansi tersebut.   


