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ABSTRAK 

 

ANNA MARIA ERMITA TIKNEON. Aplikasi Game Tebak Objek Wisata 

Berdasarkan Gambar Di Kota Kupang. Dibimbing oleh MARINUS I. J. 

LAMABELAWA dan GREGORIUS RINDUH IRIANE. 

 

Tujuan dari aplikasi game tebak objek wisata berdasarkan gambar yaitu dapat 

membantu masyarakat untuk mengetahui objek wisata yang ada di Kota Kupang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun laporan praktek kerja 

lapangan ini adalah mengambil data berbagai sumber yang berkaitan dengan judul 

dan data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengumpulan 

data tertulis (dokumen) pada tempat penelitian di Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aplikasi game telah dirancang dan dapat 

dimainkan dengan pertanyaan yang diberikan sebagai hiburan untuk menebak 

objek wisata yang diisyaratkan kedalam suatu gambar. Selain itu juga Aplikasi 

game telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui objek wisata yang ada di 

Kota Kupang. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Game, Kota Kupang, Objek Wisata. 
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ABSTRACT 

 

ANNA MARIA ERMITA TIKNEON. Game Application Guessing Tourism 

Objects Based On Pictures in Kupang City. Supervised by MARINUS I. J. 

LAMABELAWA and GREGORIUS RINDUH IRIANE. 

 

The purpose of the tourist attraction guessing game application based on pictures 

is to help the public to find out tourist attractions in Kupang City. The research 

method used in compiling this field work practice report is taking data from 

various sources related to the title and data obtained directly through interviews 

and collecting written data (documents) at the research site at the Tourism and 

Creative Economy Office of East Nusa Tenggara Province. The game application 

has been designed and can be played with questions given as entertainment to 

guess the tourist attraction that is hinted at in an image. In addition, the game 

application has made it easier for the public to find out tourist attractions in 

Kupang City. 

 

Keywords: Applications, Games, Kupang City, Tourism Objects. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permainan merupakan sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan 

pertanyaan sehingga ada jawaban yang benar dan jawaban salah. Permainan 

memiliki banyak daya tarik karena memberikan pengalaman baru yang diingat 

oleh semua orang. Kebanyakan orang ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar 

mereka, bahkan hal-hal baru yang mereka lihat. Permainan ini dipergunakan 

untuk penyampaian informasi, edukasi dan hiburan. Permainan tebak gambar juga 

direkomendasikan sebagai wahana pengajuan informasi karena memiliki 

karakteristik yang menarik dan interaktif. Ada cara untuk mengatasi masalah 

dalam permainan, dengan menggunakan pemikiran dan strategi yang cermat. 

Pengguna diminta untuk menebak objek wisata yang digambarkan dalam 

permainan tebak gambar. Game tebak objek wisata berdasarkan gambar adalah 

sesuatu yang dapat dimainkan dengan pertanyaan sehingga ada jawaban salah, 

benar sebagai hiburan untuk menebak objek wisata seperti wisata alam, wisata 

budaya, wisata kuliner, wisata religi yang diisyaratkan kedalam suatu gambar. 

Kota Kupang memiliki banyak sekali tempat wisata, antara lain wisata alam, 

wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata religi. Walaupun begitu masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut dikarenakan kurangnya 

informasi. Ketidaktahuan masyarakat mengenai objek wisata di Kota Kupang, 

menjadi permasalahan yang dapat diteliti untuk memberikan informasi berkaitan 

dengan objek wisata dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. 

Pemerintahan melalui Dinas Pariwisata Provinsi NTT sendiri sudah melakukan 

banyak cara untuk mempromosikan tempat wisata di NTT yaitu melalui media 

iklan, brosur, baliho, buku wisata, sosial media dan lain-lain. Namun Pemerintah 

belum pernah mempromosikan tempat wisata dengan cara yang lebih 

menyenangkan yaitu dengan metode bermain game sehingga masyarakat dapat 

tertarik untuk mengetahui objek wisata di Kota Kupang. 
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Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat 

mengetahui berbagai macam tempat wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 

(2009) tentang kepariwisataan, Pariwisata adalah suatu daerah tempat tujuan 

wisata dengan keistimewaan, kegagahan beserta nilainya yang nyata berbagai 

kekayaan alam, budaya dan buatan manusia. Objek wisata lainnya adalah Tempat 

di mana berbagai wisatawan berkunjung serta masyarakat bisa bersenang-senang, 

pelayanan yang baik, dan masyarakat bisa mendapatkan kenangan indah dari 

tempat-tempat wisata. 

Pada penelitian oleh Budiawan (2014) tentang perancangan game edukasi 

pengenalan objek wisata Kebumen. Dengan adanya game edukasi pengenalan 

objek wisata dapat membantu masyarakat untuk mengenal objek wisata yang ada 

di Kota Gombong Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Pada penelitian oleh 

Pontororing, et.al (2016) tentang game pengenalan objek wisata kota Tomohon. 

Dengan adanya game pengenalan objek wisata pengguna bukan saja menikmati 

permainan, tetapi juga peroleh berbagi informasi tentang tempat wisata di Kota 

Tomohon. Pada penelitian oleh Tresnawai (2018) tentang perancangan game 

edukasi tebak gambar. Dengan adanya permainan tebak gambar Pengguna bukan 

saja menikmati permainan, tetapi juga dapat membentuk kemampuan pengenalan 

dan memiliki informasi tentang kebudayaan dan keandalan produksi tulen 

khususnya kawasan Garut. Pada Pada penelitian oleh Dwisaputro (2020) tentang 

aplikasi game edukasi tebak gambar dan menyusun kata untuk siswa tk berbasis 

android. Dengan adanya aplikasi game ini dapat membantu proses belajar 

mengajar dengan melaksanakan perilaku anak usia dini. Pada penelitian oleh 

Setiawan (2018) tentang aplikasi pengenalan objek wisata Jawa Timur berbasis 

android. Dengan adanya aplikasi pengenalan objek wisata masyarakat dapat 

mengenal beraneka tempat wisata yang ada  di Jawa Timur. Pada penelitian oleh 

Munzir dan Iriadi (2020) tentang aplikasi objek wisata berbasis android di Kota 

Pekanbaru. Dengan adanya aplikasi objek wisata berbasis androind dapat 

memudahkan wisatawan dalam mencari informasi dan rute wisata. 

Dari beberapa penelitian diatas disimpulkan bahwa permainan game edukasi 

tentang objek wisata sudah banyak diteliti oleh orang lain, namun permainan 
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game tebak objek wisata berdasarkan gambar untuk studi kasus Kota Kupang 

belum ada. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperkenalkan serta 

menginformasikan objek wisata yang ada di daerah tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tugas 

akhir dengan judul “APLIKASI GAME TEBAK OBJEK WISATA 

BERDASARKAN GAMBAR DI KOTA KUPANG”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang aplikasi game tebak objek wisata 

berdasarkan gambar? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari aplikasi ini meliputi :  

1. Menampilkan objek wisata yang ada di NTT tepatnya di Kota Kupang. 

2. Pembuatan game tebak gambar ini sebagai sarana informasi untuk   

masyarakat. 

3. Tools yang digunakan adalah Android Studio  

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang aplikasi game tebak objek wisata 

berdasarkan gambar yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui objek 

wisata yang ada di Kota Kupang. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Gambaran Umum Instansi 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 

terletak di Jl. Frans Seda 2 NO. 72 Kayu Putih, Kecematan Oebobo Kota Kupang. 

Adapun gambaran mengenai sejarah, tugas, struktur organisasi, serta sistem yang 

sedang berjalan antara lain sebagai berikut : 

2.1.1. Sejarah Singkat Instansi 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 

didirikan berdasarkan Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). GBHN berpendapat 

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditingkatkan 

pariwisata untuk menghasilkan devisa, yang akan sangat dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi domestik, dan untuk memperluas kesempatan kerja. 

Berkaitan dengan aspek kepariwisataan maka keluarlah beberapa peraturan antara 

lain: 

1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1962 mengatur tentang pelaporan 

kepada Departemen Perhubungan.  

2. Perintah Eksekutif No. 30 Tahun 1969. Mengangkat Sekretaris 

Perhubungan untuk bertanggung jawab atas administrasi umum bidang 

pariwisata.  

3. Keputusan Tingkat I Nomor 34 Tahun 1929 tentang Penyerahan Bidang 

Pariwisata kepada Pemerintah Daerah Sebagai Urusan Pemerintah. 

Dari ketiga peraturan Kemudian pada tanggal 1 April 1979, Badan 

Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPRADA) menjadi Tingkat I Nusa 

Tenggara Timur dengan keputusan  Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara 

Timur, Nomor: 013/Kep.027.VH/1976. Tenggara dibentuk dengan fungsi 

koordinasi dan pendampingan dalam  pelaksanaan pelayanan. 

Dalam perjalanan waktu demi kewenangan bidang pembangunan dan 

pengembangan kepariwisataan daerah, maka erdasarkan Keputusan No. 13 Tahun 

1982, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.131.847 tanggal 28 Juni 1982 
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dan  Keputusan Gubernur No. 013/1/1/134 Wilayah Tingkat 1 Nusa Tenggara 

Timur / mulai Oktober 1982 Pada tanggal 10 Oktober, 1982 Badan Pariwisata 

Daerah  Nusa Tenggara Timur dibentuk. 

Sejalan dengan Semangat Otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 

1999. Terjadi penggabungan organisasi vertikal Kementerian Pariwisata. Seni dan 

Budaya  Nusa Tenggara Timur sebagai unit kerja Wakil Gubernur di bidang 

pengembangan dan pengembangan pariwisata daerah. 

Melalui peraturan daerah  No. 11 Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi NTT dirubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi KPada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  NTT berubah 

nama menjadi Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif NTT. reatif Provinsi Nusa 

Tenggara Timur demi efisiensi dan penyesuaian nomenklatur dengan kementerian 

yang membawahinya yakni kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif di 

Republik Indonesia Setelah Pembentukan Badan Industri Kreatif oleh pemerintah,  

melalui Perda No. 9 Tahun 2016 tentang organisasi Organisasi  Daerah Kantor 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT diganti nomenklaturnya membentuk Dinas 

Pariwisata Provinsi NTT. Disusun pusat kementerian pariwisata terlepas dari 

Ekonomi kreatif yang sekarang nomenklaturnya berbentuk badan Ekonomi 

Kreatif Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ekonomi Kreatif 

digabungkan dengan salah satu bidang pada Dinas Pariwisata yang nomenklatur 

bidangnya  “Pengembangan pariwisata dan industri kreatif”.  

Dalam upaya mewujudkan Vision des RPJMD 2018–2023 NTT kelihatan 

wujudnya Komunitas Kaya di Indonesia’’ dan Misi Penyusunan NTT nomor 3 

mewujudkan Birokrasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Gubernur 

terpilih periode 2018-2023 bersama DPRD Provinsi NTT menetapkan Peraturan 

Daerah  (PERDA) NTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Pemerintah Daerah Timur-Tenggara, Dinas Pariwisata Provinsi NTT kembali 

berganti nama dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT menjadi Dinas Pariwisata dan  

Kreatif Provinsi NTT. Departemen Ekonomi.  

Sejak berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi NTT hingga kini, sebanyak  18 

orang telah memimpin:  
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1. Tahun 1982-1990  : Drs. Umbu Peku Djawang 

2. Tahun 1990-1993  : Drs. J.L. Therik 

3. Tahun 1993-1995  : Drs. Paulus Nyoko 

4. Tahun 1995-1999  : Drs. J. Pake Pani  

5. Tahun 1999-2003  : Drs. Hosea Dally 

6. 01/12/2003-30/05/2005 : Drs. G. P Ehok 

7. 31/05/2003-30/06/2006 : Drs. Herman Banoet  

8. 01/12/2006-25/08/2007 : Drs. Ir. J. M. Sitepu (PLT) 

9. 25/08/2007-26/08/2008 : Drs. Lens Hanning, MM 

10. 26/08/2008-29/12/2008 : Emanuel Kara, SH (PLT) 

11. 30/12/2008-20/07/2009 : Drs. Gulam Husain 

12. 30/07/2009-10/01/2010 : Ir. Ansgerius Takalapeta 

13. 11/07/2010-Oktober 2010 : Frans Rihi, M. SI 

14. Tahun 2010-2012  : Drs. Abraham Kalaki 

15. Tahun 2013-2015  : Ir. Alexander Sena 

16. Tahun 2015-2018  : Dr. jelamu Ardu Marius, M.SI 

17. Tahun 2018                             : Ir. Wayan Darmawa. MT 

18. Tahun 2021  Sekarang            : DR. Drs.Zet S. Libing. 

2.1.2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

a) Visi 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur “BANGKITNYA NTT 

MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA DI BAWAH NEGARA 

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Dalam semangat inilah maka 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Provinsi NTT, saat gerak penyusunan 

secara teknis berkontribusi mewujudkan masyarakat sejahtera dengan 

menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif 

Visi NTT adalah menjadi masyarakat yang sejahtera dalam satu 

negara kesatuan Republik Indonesia., sesungguhnya merupakan sebuah 

roh penggerak, yang berusaha menggambarkan tentang bagaimana seluruh 

pola gerak pembangunan Nusa Tenggara Timur mau diarahkan, dengan 

pola gerak yang ekstrim yakni Bangkit. Visi NTT bangkit mau 
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mengadaikan bahwa apapun kondisi NTT saat ini menjadi titik nol atau 

titik berangkat, yang melecut sekaligus melontarkan kita pada keadaan 

Bangkit, Bangun, Berdiri dari sebuah posisi yang mati, tak berdaya, miskin 

faedah, dan kondisi keterbatasan lainnya.   

Sejahtera mencermikan Presentasi agenda pembangunan 

(pendidikan, kesehatan,  ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dan 

indikator kualitas IPM. Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata, Prasarana 

dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Ekonomi, 

Prasarana, Indikator Penataan Ruang, Lingkungan Terukur. 

Dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah 

satu provinsi besar di  Indonesia Selatan, seluruh rakyat Nusa Tenggara 

Timur bekerja dengan tekad  bulat dan komitmen yang besar untuk 

mempertahankan keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa 

Indonesia. 

b) Misi 

1. Terwujudnya KEBANGKITAN NTT MENJADI MASYARAKAT 

MAKMUR berbasis pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.  

2. Peningkatan pembangunan pariwisata terkait dengan penguatan 

perekonomian nasional. Menjadikan NTT merupakan salah satu pintu 

gerbang dan basis pengembangan pariwisata di Jepang (new tourism 

zones). 

3. Meningkatkan ketersediaan dan keunggulan infrastruktur di NTT.  

4. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 

5. Melaksanakan birokrasi pemerintahan dan meningkatkan keunggulan 

pelayanan publik. 

2.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah kerangka  organisasi itu sendiri, dan 

struktur organisasi mendefinisikan kekuasaan dan tanggung jawab setiap 

anggota organisasi. Dalam struktur organisasi ini, kegiatan manajer dan 
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setiap anggota/karyawan harus didasarkan pada struktur organisasi yang 

dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Provinsi Nusa 

Tenggara Timur selaku penanggungjawab membawahi seorang Sekretaris 

beserta empat Kepala Bidang yaitu, Direktur Destinasi Pariwisata, 

Direktur Pemasaran Pariwisata, Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Direktur Organisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

NTT 

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 

2. Uraian Tugas 

Adapun pembagian tugas masing-masing unsur berdasarkan struktur 

organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT:  
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1. Kepala Dinas ( Eselon IIA) 

a. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat perlu menemukan 

Cara bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Kita perlu menemukan 

cara untuk bekerja lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan 

produktivitas kita. Merancang rencana strategis Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Negara NTT diinformasikan oleh Rencana dan 

kebijakan pembangunan nasional jangka menengah dari para 

pemimpin lokal dan konstituen masyarakat. Penyusunan rencana 

kerja tahunan (RKT) sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana 

Strategis (Renstra) pada RIPPARPROV No.02 Tahun 2015 dan 

penetapan kesepakatan kinerja (PK) sebagai layanan tahun berjalan 

sesuai dengan penanda kekuatan utama (IKU) pedoman Operasional 

Divisi Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif, Divisi Destinasi, Divisi 

Pariwisata dan Industri Kreatif, Divisi Pemasaran Pariwisata, Divisi 

Pengembangan Organisasi Pariwisata dan Industri Kreatif untuk 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sekretariat untuk 

merumuskan program dan kegiatan. 

b. Merumuskan rencana dan pekerjaan kesekertariatan, Bidang 

destinasi, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran, 

pengembangan kelembagaan pariwisata dan bidang ekonomi kreatif. 

c. Menyusun Perangkat berorientasi kinerja Perencanaan Sumber Daya 

Manusia (SDM)  dalam konteks ketersediaan perangkat dan 

komponen wilayahnya. 

d. Menciptakan dan mengembangkan tenaga kepariwisataan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

e. Mengelola dan mempertanggungjawabkan kepemilikan saham sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

f. Mengkoordinasikan program/kegiatan dengan instansi/organisasi 

terkait lainnya. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi/kegiatan berdasarkan 

rencana kerja.  



10 
 

 

h. Menyusun dan menyusun laporan tentang budaya kerja, 

pengendalian internal, akuntabilitas kinerja instansi (LKIP), LKPJ, 

LPPD, pelaporan keuangan dan praktik pelaporan kinerja lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

i. Melakukan instruksi disiplin bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

j. Menyerahkan laporan layanan resmi bulanan, tahunan, dan  lainnya 

berdasarkan sasaran kinerja atau hasil kerja.  

k. Penyelesaian akta kedinasan lainnya yang dikeluarkan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan  sesuai dengan Tugas dan fungsi untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Sekretaris ( Eselon IIA) 

Menyiapkan pelaksanaan kegiatan tata usaha, termasuk 

program, data dan laporan, keuangan, SDM, serta masyarakat, sesuai 

dengan aturan dan prosedur yang berlaku; dalam rangka memberikan 

dan mengevaluasi pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan lancar, 

serta mengelola . 

a. Merencanakan prosedur operasional Sekretariat berdasarkan rencana 

kerja, hasil penilaian tahun sebelumnya, dan  sumber data yang ada 

yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  

b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan, termasuk program data dan 

evaluasi, kepemilikan keuangan dan lokal, dan pengawasan dan 

umum, untuk memastikan kelancaran dan kelancaran pelaksanaan 

tugas.  

c. Memberi instruksi dan memeriksa pekerjaan bawahan untuk 

mencapai efektivitas pelaksanaan tugas.  

d. mengawasi penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan 

laporan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku untuk digunakan sebagai sumber pertanggungjawaban 

pelaksanaan kinerja.  
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e. Mengawasi penyusunan formal program/rencana kegiatan  

berdasarkan input data dari masing-masing unit kerja di lingkungan 

Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif untuk ketersediaan program 

kerja  partisipatif. 

f. Mengevaluasi kinerja kesekretariatan berdasarkan rapat, diskusi, dan  

hasil yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari 

solusi.  

g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan 

rencana kerja sebagai bahan masukan pertanggungjawaban 

pengawas.  

h. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan program dan/atau kegiatan untuk menjalin kerjasama 

yang baik.  

i. Mengarahkan bawahan untuk meningkatkan kedisiplinan sesuai 

dengan aturan yang berlaku agar tercipta petugas yang amanah, 

profesional, beretika dan bermoral.  

j. Penyelesaian akta kedinasan lainnya yang dikeluarkan. 

3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata (Eselon IIA) 

Perencanaan operasional, pengelolaan dan evaluasi kegiatan  

yang berfokus pada pariwisata, termasuk pengembangan Sarana/ 

Prasarana, Sumber Daya Pariwisata, Pariwisata budaya dan buatan 

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

a. Merencanakan prosedur operasional kegiatan Sektor Destinasi  

berdasarkan rencana kerja formal dan kegiatan tahun sebelumnya 

serta sumber data yang ada untuk dijadikan pedoman pelaksanaan 

tugas.  

b. Menugaskan, memerintahkan dan mengawasi pekerjaan bawahan 

dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan bisnis. 
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c. Menyusun pedoman teknis di bidang destinasi pariwisata, meliputi 

pengelolaan prasarana pariwisata, Pengembangan sumber daya 

pariwisata dan pengembangan pariwisata budaya, alam dan buatan. 

d. Mengarahkan kepada Kepala seksi untuk melakukan pengumpulan 

Norma, standar, prosedur dan standar untuk melakukan tugas. 

e. Melaksanakan strategi di bidang penatakelolaan Pengembangan 

infrastruktur pariwisata, tempat wisata dan atraksi serta 

pengembangan wisata alam, budaya, dan bantuan. 

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi objek dan daya tarik. 

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata. 

h. Mengembangkan tempat wisata dan berintegrasi dengan prefektur 

dan kota.  

i. Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sarana prasarana 

pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan wisata 

alam, budaya, dan buatan. 

j. Melakukan penyalinan e-literasi destinasi wisata provinsi. 

k. Melakukan pembinaan disiplin bawahan dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga swasta 

nasional (ASN dan PPPK) yang kredibel, profesional dan beretika. 

l. Melaksanakan administrasi Bidang Destinasi Pariwisata dan 

Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

m. Koordinasi/konsultasi kerja dengan instansi terkait dan pemangku 

kepentingan dalam rangka menjalin kerjasama yang baik.  

n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan tujuan wisata dan 

laporan lain yang diperlukan termasuk target kinerja atau produk 

kerja untuk masukan kepada supervisor. 

o. Penyelesaian tugas kedinasan lainnya yang dikeluarkan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya demi 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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4. Kepala Bidang Industri Pariwisata  Dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA) 

Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan ekonomi 

kreatif di bidang  pariwisata dan  industri kreatif, termasuk pariwisata, 

usaha industri kreatif dan jaringan pemasaran, berdasarkan peraturan 

yang berlaku, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. 

a. Berdasarkan rencana kerja  kegiatan tahun sebelumnya dan sumber 

data yang ada, membuat rencana prosedur operasional industri 

pariwisata dan kreatif dan menggunakannya sebagai pedoman 

penyelesaian tugas. 

b. Bekerja secara efisien dengan membagi pekerjaan bawahan, 

memberi perintah, dan mengawasi mereka. 

c. Persiapan bahan bangunan Pedoman teknis  pariwisata dan industri 

kreatif berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku. 

d. menyiapkan bahan untuk persiapan, pemantauan dan evaluasi 

Perencanaan dan program industri pariwisata, usaha industri kreatif, 

jaringan pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

e. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan 

Norma, standar, prosedur dan norma industri pariwisata dan 

ekonomi kreatif untuk mendukung pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan Di bidang  

wisata dan perseroan kreatif. 

g. Melaksanakan penyediaan wahana serta aparat kota kreatif. 

h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembuatan serta jasa area 

industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan 

Tergantung pada rencana Anda dan hasil yang diharapkan. 

i. Memimpin dan mengawasi pengembangan wisata serta industri 

kreatif. 

j. Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang  pariwisata dan 

industri kreatif  untuk perumusan kebijakan. 
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k. Pelaksanaan disiplin Bawahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara 

(ASN dan PPPK) yang kredibel, profesional dan beretika. 

l. Koordinasi/kerja wawancara melalui organisasi lintas industri. 

m. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan pariwisata dan industri 

kreatif dan laporan hubungan masyarakat lainnya;  

n. Juga untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya melaksanakan tugas 

kedinasan  secara lisan dan tertulis yang diberikan oleh atasannya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata (Eselon IIIA) 

Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan 

pemasaran pariwisata, termasuk promosi pariwisata, analisis pasar dan 

informasi pemasaran pariwisata, berdasarkan segmen pasar individu, 

kerjasama internasional dan klaster pemasaran untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan. 

a. Merencanakan prosedur operasional di bidang pemasaran pariwisata, 

Berdasarkan rencana kerja  dan kegiatan formal tahun sebelumnya 

dan sumber data yang ada digunakan sebagai pedoman penyelesaian 

tugas. 

b. Bekerja secara efisien dengan membagi pekerjaan bawahan, 

memberi perintah, dan mengawasi mereka.  

c. Penyusunan pedoman dan pedoman teknis di bidang pemasaran 

pariwisata, berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku.  

d. membuat rencana dan program, memantau, mengevaluasi promosi 

pariwisata, analisis pasar, menyiapkan informasi pariwisata, dll, dan 

menggunakannya sebagai pedoman untuk pelaksanaan bisnis. 

e. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan 

norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan pemasaran 

pariwisata untuk pedoman pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang 

pemasaran pariwisata. 
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g. Melaksanakan core dan major event dalam maupun antar bangsa; 

h. Saran dan dukungan dalam bidang pemasaran pariwisata.  

i. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pengembangan pemasaran 

pariwisata. 

j. Melakukan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata untuk 

perumusan kebijakan.  

k.  Penerapan disiplin bawahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mewujudkan aparatur sipil negara 

(ASN dan PPPK) yang kredibel, profesional dan bermoral.  

l. Jasa koordinasi dan konsultasi terkait membangun kemitraan dengan 

organisasi lintas industri.   

m. Penyampaian laporan bulanan dan tahunan di bidang pemasaran 

pariwisata dan laporan kehumasan lainnya sesuai target kinerja atau 

hasil kerja. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan  secara lisan 

dan tertulis oleh atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugasnya. 

6. Sub Bagian Program, Data Dan Evaluasi 

a. Rencana kegiatan sub bidang program, tata kerja sekretaris, hasil 

evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta data dan evaluasi 

berdasarkan  sumber data yang ada sebagai pedoman  pelaksanaan 

tugas.  

b. Pemberian tugas dan penelaahan secara tertulis dan lisan terhadap 

pekerjaan bawahan sesuai dengan masalah dan bidang tugas masing-

masing guna mencapai efektivitas pelaksanaan tugas. 

c. Menghimpun data, bahan referensi dan isu-isu dalam melaksanakan 

tugas sub bagian program, data dan evaluasi untuk membuat 

kerangka acuan dan petunjuk teknis. 

d. Melaksanakan pengumpulan norma, standard prosedur dan kriteria 

untuk pelaksanaan Sub bagian Program, Data dan Evaluasi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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e. Koordinasi rencana strategi  dinas (Renstra), Renja, SKPD, Rencana 

Kerja Anggran (RKA), dokumen perubahan (DPAP) baik secara 

internal maupun eksternal. 

f. Pelaksanaan rencana program kerja Sekretariat dan subbagian 

program, penyusunan data dan evaluasi; 

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kerja Dinas, 

meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan usaha 

pariwisata dan industri kreatif, pengembangan pemasaran pariwisata, 

dan pengembangan fasilitas pariwisata. 

h. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan internal dan 

eksternal untuk tujuan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai 

masukan dalam penyusunan program/kegiatan untuk tahun 

berikutnya.  

i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan 

Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan kinerja lainnya serta 

informasi kepada pengawas sebagai bahan pertanggungjawaban. 

j. Melakukan pelaporan data bulanan dan tahunan, evaluasi sub bidang 

program, dan pelaporan pelayanan lainnya sesuai dengan tujuan 

kinerja. 

k. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program/ kegiatan baik 

internal maupun lintas kabupaten/ kota. 

l. Melaksanakan Pengumpulan Pengelolaan dan Pengkajian Data Base 

Potensi Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif dalam lingkup Dinas 

Pariwisata Provinsi NTT agar tersedia database dan statistic Dinas 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan system informasi 

pariwisata. 

m. Melakukan pembinaan disiplin bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan ASN (PNS 

dan PPPK) yang kredibel, profesional dan beretika. 
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n. melakukan konsultasi untuk melakukan kegiatan dengan 

instansi/lembaga atau lembaga terkait guna mendapatkan masukan 

yang relevan demi kelancaran pelaksanaan tugas;  

o. Buat materi personel sebagai imbalan atas keputusan kebijakan.  

p. Penyelesaian tugas kedinasan lainnya yang dikeluarkan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya demi 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

7. Sub Bagian Keuangan 

a. Menyusun rencana aksi Kementerian Keuangan berdasarkan hasil 

kerja Sekretariat, hasil penilaian tahun sebelumnya, dan  sumber data 

yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  

b. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pekerjaan, pembagian kerja 

seperti pemberian instruksi kepada bawahan dan pengecekan 

pekerjaan. 

c. Membuat atau merevisi diplomasi anggaran untuk mencapai 

penanganan keuangan yang bertanggung jawab. 

d. menyelidiki dan mengkaji anggaran sesuai dengan rencana agar 

tercapai anggaran sesuai target. 

e. Mereview anggaran pendapatan dan pengeluaran berdasarkan data 

keuangan yang ada untuk mencapai pengelolaan keuangan yang 

bertanggung jawab. 

f. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban atau pelaksana 

pengelolaan  pengadministrasi dan pembukuan keuangan dinas. 

g. Menyiapkan bahan untuk melakukan kegiatan pengelolaan keuangan 

formal.  

h. Menyiapkan bahan untuk perhitungan anggaran formal..  

i. Pelaporan atas penyusunan laporan keuangan sebagai bahan 

pertanggungjawaban dan masukan kepada pengawas. Pelaporan  

penyusunan laporan keuangan sebagai sumber pertanggungjawaban 

dan penyampaian regulasi. 
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j. Melakukan pembinaan disiplin bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan ASN (PNS 

dan PPPK) yang kredibel, profesional dan beretika.  

k. Melakukan koordinasi/konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan 

otoritas dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan 

informasi terkait demi kelancaran pelaksanaan tugas. 

l. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bagian 

keuangan;  

m. enyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk bagian 

keuangan dan laporan resmi lainnya berdasarkan target kinerja atau 

deliverables sebagai masukan dari atasan. 

n. Penyelesaian akta kedinasan lainnya yang dikeluarkan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna 

memperlancar pelaksanaan tugasnya. 

8. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum 

a. Berdasarkan pekerjaan Sekretariat, hasil penilaian tahun sebelumnya 

dan  sumber data yang ada, mengembangkan rencana aksi untuk 

departemen Layanan Umum dan Administrasi untuk memandu 

pelaksanaan tugas.  

b. Dalam pembagian tugas, kami akan meninjau isi pekerjaan bawahan 

dan memberikan instruksi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

pekerjaan. 

c. Melaksanakan kegiatan dengan menghimpun data,bahan referensi 

dan isu- isu dalam melaksanakan tugas umum dan kepegawaian 

untuk membuat kerangka acuan dari petunjuk teknis. 

d. Mengendalikan pendataan dan pelaporan penyusunan DLK, Karpeg, 

Karis/Kartu Akses, penyusunan  Taspen Bapertarum, yaitu tersedia 

data usulan yang valid.  

e. Mengembangkan dan/atau merevisi proposal promosi karyawan dan 

kenaikan gaji berkala setelah jangka waktu tertentu untuk 

memastikan tepat waktu. 



19 
 

 

f. Menciptakan tertib manajemen kepegawaian dengan mempersiapkan 

jabatan terstruktur, pensiun, cuti, pengurusan sumpah dan 

pengangkatan pegawai model C, serta evaluasi kredit PNS dan SKP. 

g. Mengelola dan meringkas log kehadiran staf berdasarkan data 

kehadiran harian, dan menyediakan data tersebut untuk 

pengembangan disiplin staf.  

h. Menyiapkan dan mengusulkan kebutuhan pelatihan untuk supervisor 

struktural, teknis, dan fungsional, memastikan bahwa proposal tepat 

waktu dan menjadi data input untuk kebutuhan pelatihan.  

i. Mengelola dan mengontrol keluar masuknya dokumen resmi. 

j. Melakukan dan meninjau kegiatan pengelolaan arsip baik arsip statis 

aktif maupun tidak aktif sehingga Anda dapat dengan mudah dan 

cepat menemukannya saat Anda membutuhkannya. 

k. Menyelenggarakan pengurusan serta pelayanan taman bacaan 

bertimbal dengan tata tertib bagi kinerja pejabat dan pejabat terhadap 

bahan pustaka resmi. 

l. Melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menyediakan ruang 

yang nyaman dan sehat bagi mereka. m. Merencanakan pengelolaan 

aset kantor untuk mendukung kelancaran usaha. 

m. Merencanakan pengelolaan aset kantor untuk mendukung kelancaran 

usaha.  

n. Mengelola dan melakukan kegiatan pengamanan kantor selama dan 

setelah jam kerja untuk menjamin keamanan gedung/gedung dan 

prasarana kantor;  

o. enyediakan layanan PR yang transparan dan akurat kepada lembaga 

afiliasi dan perusahaan afiliasi, serta mendukung manajemen 

perusahaan. 

p. Membuat laporan pelaksanaan budaya kerja dan keluhan internal 

sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.  
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q. Menegakkan disiplin bawahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan lembaga swasta 

nasional (PNS dan PPPK) yang kredibel, profesional dan beretika. 

r. Melaksanakan wawancara untuk melaksanakan pekerjaan melalui 

unit/lembaga atau instansi terkait guna memperoleh pendapat yang 

relevan demi kelancaran pelaksanaan tugas yang benar.  

s. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan oleh departemen 

Sumber Daya Manusia dan Umum dan laporan bisnis formal lainnya 

berdasarkan target kinerja atau hasil bisnis sebagai masukan kepada 

atasan. 

t. Selain itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, kami akan 

melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan secara lisan atau 

tertulis oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

9. Bidang Destinasi Pariwisata 

a. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan sektor 

pariwisata, berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun 

sebelumnya serta sumber data yang ada untuk dijadikan pedoman 

pelaksanaan tugas.   

b. Membagi pekerjaan bawahan, memberi perintah, dan mengawasi 

pekerjaannya dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

pekerjaan.  

c. Merumuskan pedoman teknis di bidang destinasi pariwisata, 

meliputi pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pariwisata 

budaya, alam dan buatan, pengembangan daya tarik, dan pengelolaan 

destinasi. 

d. Mengarahkan kepada Kepala Seksi untuk melakukan pengumpulan 

norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan 

tugas. 

e. Pelaksanaan pedoman di bidang pembangunan infrastruktur dan 

ekosistem, wisata budaya, alam dan seni, pengembangan daya tarik 

dan pengelolaan destinasi.  
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f. meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi objek, daya tarik dan 

daya tarik;  

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan 

usaha jasa pariwisata.  

h. Melaksanakan pengembangan destinasi wisata bersama prefektur 

dan  kota.  

i. Melakukan konsultasi dan pemantauan di bidang infrastruktur dan 

ekosistem, destinasi pariwisata budaya, alam dan buatan serta 

pengelolaan destinasi. 

j. Melakukan pembinaan disiplin  bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan 

Lembaga Kepegawaian Nasional (PNS dan PPPK) yang kredibel, 

profesional dan beretika; 

k. Mengelola dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang 

pengembangan dan tujuan wisata, pelayanan, pengawasan, 

penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;  

l. Koordinasi/konsultasi bekerja dengan otoritas dan pemangku 

kepentingan terkait untuk menjalin kerjasama yang baik.  

m. Penyampaian laporan bulanan dan tahunan di bidang destinasi wisata 

dan laporan target kinerja atau urusan publik lainnya sebagai bahan 

masukan kepada supervisor atau after work product.  

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan secara lisan dan 

tertulis oleh atasannya sesuai dengan tugas dan tugasnya demi 

kelancaran pelaksanaan tugasnya. 

10. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

a. Merencanakan prosedur operasional di bidang pemasaran pariwisata 

berdasarkan rencana kerja  dan kegiatan formal tahun sebelumnya 

serta sumber data yang ada untuk dijadikan pedoman pelaksanaan 

tugas.  

b. Efektif melaksanakan pekerjaan dengan mengalokasikan, 

memerintahkan dan mengawasi pekerjaan bawahan.  
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c. Pembuatan bahan bangunan dan petunjuk teknis di bidang 

pemasaran pariwisata, berdasarkan prosedur dan peraturan yang 

berlaku. 

d. perencanaan dan penyusunan program kegiatan pemasaran 

pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas, penyiapan bahan 

monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis.  

e. Memerintahkan Direktur untuk menghimpun norma, standar, 

prosedur, dan standar yang berkaitan dengan pemasaran, atraksi, 

destinasi wisata, dan kawasan strategis pariwisata lokal dalam dan 

luar negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  

f. Koordinasi implementasi kebijakan di bidang pemasaran pariwisata, 

internasional, nusantara, pengelolaan informasi pariwisata, analisis 

data pasar, pengembangan segmen pasar swasta, korporasi dan 

pemerintah, dan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata 

Nusantara berbasis pasar personal, bisnis, pemerintah kabupaten dan 

kota , dan segmen yang disinkronkan, dan peningkatan kolaborasi 

dengan klaster pemasaran yang berorientasi internasional.  

g. Melakukan event promosi di dalam dan luar negeri, melaksanakan 

pemasaran di  dalam  dan luar negeri, mempromosikan atraksi, 

destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata lokal. 

h. Merencanakan Pembinaan serta Pengawasan Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata.  

i. Menyelenggaran Bimbingan dan Evaluasi di Bidang Pengembanagn 

Pemasaran Pariwisata untuk perumusan kebijakan.  

j. Memberikan pembinaan disiplin kepada bawahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciptakan 

aparatur sipil negara (PNS dan PPPK) yang kredibel, profesional dan 

beretika.  

k. Koordinasi/konsultasi kerja untuk membangun hubungan kerjasama 

dengan organisasi dan pihak terkait. 
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l. Penyampaian laporan keuangan bulanan dan tahunan di bidang 

pemasaran pariwisata dan laporan urusan publik lainnya sesuai 

dengan spesifikasi kinerja atau hasil kerja.  

m. Penyelesaian tugas kedinasan lainnya yang diberikan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan sesuai dengan tugas dan kewajibannya demi 

kelancaran pelaksanaan tugas 

11. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

a. Merencanakan prosedur operasional kegiatan sektor pariwisata dan 

industri kreatif berdasarkan rencana kerja  dan kegiatan resmi tahun 

sebelumnya dan sumber data yang ada untuk dijadikan pedoman 

pelaksanaan tugas.  

b. Mengalokasikan pekerjaan memerintahkan dan mengawasi 

pekerjaan bawahan dan melaksanakan pekerjaan secara efisien.  

c. Mengembangkan materi/konsep untuk bantuan orientasi dan saran 

ahli untuk pariwisata dan industri kreatif, berdasarkan prosedur 

peraturan yang berlaku dan pedoman pelaksanaan tugas.  

d. Atas arahan kepala departemen, kami mengumpulkan kode, prosedur 

standar, dan standar pedoman kinerja pekerjaan.  

e. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan produk dan jasa di industri 

pariwisata, perusahaan pariwisata dan industri kreatif untuk 

memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan hasil yang 

diharapkan. 

f. Menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif sesuai dengan tata 

cara dan aturan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas 

pelaku usaha industri kreatif;  

g. Merumuskan konsep  industri dan usaha pariwisata, industri kreatif 

dan jaringan pasar industri, pengembangan kebijakan dan bimbingan 

teknis bagi usaha pariwisata dan industri kreatif.  

h. Mengkoordinasikan tugas dengan instansi terkait untuk menjalin 

kerjasama yang baik.  
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i. Melaksanakan kedisiplinan bawahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan lembaga 

swasta nasional (PNS dan PPPK) yang kredibel, profesional dan 

beretika.  

j. Mengkoordinasikan tugas dengan otoritas dan pemangku 

kepentingan terkait untuk membangun kerjasama yang baik. 

k. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan usaha industri 

pariwisata, mengembangkan usaha kreatif di industri pariwisata dan 

mengembangkan jaringan pasar, serta memantau dan mengevaluasi 

perkembangan usaha kreatif sesuai dengan kebijakan dan peraturan 

yang telah ditetapkan.   

l. Penyampaian laporan bulanan dan tahunan di bidang ekonomi 

pariwisata dan promosi ekonomi, pengembangan usaha ekonomi 

kreatif, pengembangan jaringan pasar ekonomi pariwisata dan usaha 

aktif; target kinerja, digunakan sebagai bahan masukan kepada 

pengawas; atau laporan resmi resmi lainnya sesuai dengan  hasil 

kerja.  

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dikeluarkan secara lisan 

dan tertulis oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugasnya. 

12. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

a. Merencanakan prosedur operasional kegiatan kelembagaan sektor 

pariwisata berdasarkan rencana kerja  dan kegiatan formal tahun 

sebelumnya dan sumber data yang ada untuk dijadikan pedoman 

pelaksanaan tugas;  

b. Pemisahan tugas adalah memerintahkan dan mengawasi pekerjaan 

bawahan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.  

c. Penyusunan materi, konsep  dan pedoman teknis pengembangan 

fasilitas pariwisata berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, 

dalam rangka peningkatan kualitas usaha pariwisata dan sumber 

daya manusia pariwisata.  
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d. Pembinaan kepala departemen menghimpun norma kelembagaan, 

standar, prosedur dan standar paten dan standardisasi, sertifikasi, 

komponen, pengembangan  sumber daya manusia, pengembangan 

kelembagaan pariwisata dan penguatan komunitas pariwisata. 

e. Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan pengembangan 

kelembagaan pariwisata.  

f. Pelaksanaan Dukungan untuk semua pihak di bidang kelembagaan 

pariwisata. 

g. Melaksanakan pengembangan kompetensi sub bidang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan 

aparatur sipil negara (PNS dan PPPK) yang kredibel, profesional dan 

beretika.  

h. Mengkoordinasikan tugas dengan otoritas dan pemangku 

kepentingan terkait untuk membangun kerjasama yang baik.  

i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 

sistem pariwisata sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah 

ditetapkan.  

j. Penyampaian laporan keuangan bulanan dan tahunan di bidang 

pengembangan pariwisata dan hal-hal umum lainnya sesuai 

spesifikasi kinerja atau pengembangan usaha sebagai bahan masukan 

kepada atasan.  

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan secara lisan dan 

tertulis oleh atasan sesuai  tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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2.1.4. Sistem Yang Sedang Berjalan 

Tabel 1. Sistem yang sedang berjalan 

Bidang Industri Wisatawan / Masyarakat Kepala Dinas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Industri membuat buku informasi objek wisata untuk wisatawan dan 

masyarakat, setelah itu bidang wisatawan membuat laporan objek wisata dan 

memberikan laporan tersebut ke Kepala Dinas. 

2.2. Tinjauan umum Aplikasi Game Tebak Objek Wisata Berdasarkan 

Gambar 

2.2.1. Pengertian Aplikasi 

Menurut Pane, et.al (2020) Aplikasi adalah perangkat lunak atau program 

komputer yang berjalan pada sistem tertentu dan ditulis serta dirancang untuk 

melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris 

application yang dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan. Aplikasi 

secara harfiah adalah perangkat lunak atau aplikasi perangkat lunak yang 

dirancang untuk melakukan tugas tertentu. 

Buku, Data 

Objek Wisata 

Membuat Buku Informasi 

Objek Wisata 

 

Buku Informasi Objek 

Wisata 

Membuat Laporan Data 

Objek Wisata 

Laporan Data Objek 

Wisata 

Buku Informasi 

Objek Wisata 

Laporan Data 

Objek Wisata 
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2.2.2. Pengertian Game  

Menurut Asmiatun dan Putri (2017) Permainan berasal dari kata bahasa 

Inggris dengan arti dasar permainan. Gaming dalam hal ini mengacu pada konsep 

kelincahan intelektual (intellectual playability). Game juga dapat diartikan sebagai 

arena keputusan dan tindakan pemain. 

2.2.3. Pengertian Objek Wisata 

Menurut Laksana (2019) Atraksi wisata merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan 

perjalanan (what they see). Di luar negeri, objek wisata disebut sebagai tempat 

wisata, namun di Indonesia lebih dikenal sebagai objek wisata. 

2.3. Tinjauan Umum Software 

Untuk mengetahui tinjauan umum software akan dapat dijelaskan secara 

terperinci antara lain:  

2.3.1. Android Studio  

Menurut Firly (2018) Android Studio adalah sebuah perangkat 

pengembangan terintegrasi yang memang dirancang khusus untuk 

mengembangkan sistem operasi google android. 

2.3.2. Balsamiq Mockups  

Menurut Sulianta (2019) Balsamiq Mockups adalah suatu software untuk 

membuat model antarmuka homepage atau sistem informasi. Hal ini memudahkan 

sistem analis atau programmer dalam mengkomunikasikan pada pengguna perihal 

bentuk dari sistem yang nantinya dibangun.  

2.3.3. Microsoft Visio 

Menurut Komputer (2013) Microsoft Visio adalah aplikasi  untuk membuat 

diagram dan diagram alur. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat diagram 

dan diagram alur untuk menggambarkan informasi dan sistem dalam berbagai 

cara, mulai dari deskripsi teks hingga gambar dengan deskripsi sederhana. Visio 

sangat mudah digunakan dan diimplementasikan sehingga Anda tidak 

memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut untuk mempelajari Microsoft 

Visio. 
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2.3.4. Bootstrap  

Menurut Zubaidi (2015) Bootstrap adalah alat untuk membuat tampilan 

halaman situs web yang dapat mempercepat pekerjaan pengembang situs web atau 

perancang halaman situs web. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

 

1.1. Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari Rabu tanggal 16 

Februari 2022 sampai dengan Rabu tanggal 16 Maret 2022. Jadwal kerja 

dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat yang mulai dari pukul 

07.15 sampai dengan pukul 13.00. Penempatan kegiatan praktek kerja lapangan 

pada kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi KreatifProvinsi Nusa Tenggara Timur. 

Selama kegiatan PKL, penulis dibimbing oleh Bapak Marloan X. Lolang, S. AB, 

MM selaku kepala seksi. 

Nama/Nim           : Anna Maria Ermita Tikneon / 19130028 

Nama Tempat PKL : Dinas Pariwisata  Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Pembimbing I  : Marinus I. J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs. 

Pembimbing II  : Gregorius Rinduh Iriane, S.Kom., M.T. 
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Tabel 2. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

16/02/2022 08.00-10.00 Mengkonfirmasi keinstansisekaligus memperkenalkan 

diri. 

17/02/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-10.00 Membaca buku Industri Pariwisata dan Ekraf 

18/02/2022 07.30-11.00 Mengikuti kerja bakti bersama pegawai 

11.00-13.00 Mempelajari disparekraf industri pariwisata 

 

21/02/2022 

07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-11.00 mendownload aplikasi dan menginstal 

11.00-13.00 Izin ke Kampus 

22/02/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Merancang game 

23/02/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Merancang game 

25/02/2022 07.30-10.00 Mengikuti kerja bakti bersama 

10.00-13.00 Mengikuti perkuliahan 

01/03/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Merancang game 

02/03/2022 07.30-10.00 Mengikuti apel pagi 

10.00-13.00 Membuat barcode pedulilindungi 

04/03/2022 07.30-10.00 Mengikuti kerja bakti bersama 

10.00-13.00 Mengikuti perkuliahan 

07/03/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti rapat pembahasan program kerja tahun 2022 

08/03/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Membuat barcode pedulilindungi 

 

09/03/2022 

07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti rapat bersama Bidang Industri pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif. 

 

11/03/2022 

07.30-10.00 Mengikuti kerja bakti bersama 

10.00-13.00 Mengikuti seminar sehari “Digital Marketing di Era New 

Normal 

14/03/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti Sosialisasi dari Bank Bukopin Kupang 

 

15/03/2022 

07.00-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-11.00 Mengetik buku panduan wisata 

11.00-13.00 Izin ke Kampus 

16/03/2022 07.30-08.00 Mengikuti apel pagi 

08.00-11.00 Penarikan pelaksanaan praktek kerja lapangan 
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1.2. Uraian Kegiatan PKL 

Awal kegiatan pada kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTT selalu diawali 

dengan kegiatan apel pagi yang dilaksanakan pada hari senin sampai dengan 

jumat yang dipimpin oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sekretaris. Setelah 

Apel pagi, setiap pegawai melakukan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai 

bidangnya. 

Dari awal sampai selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan, penulis 

ditempatkan pada Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Dalam 

pelaksanaan praktek kerja lapangan ini penulis membantu membuat barcode 

pedulilindungi dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Dengan ini 

kami melaksanakan dengan baik pada akhir praktek, kami dapat memenuhi 

persyaratan dalam tugas akhir program studi Teknik Informatika Diploma III. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa 

4.1.1. Analisis Permasalahan 

Analisis permasalahan merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu 

sistem informasi dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.  

Permasalahan yang ditemukan selama melakukan praktek kerja lapangan 

pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pemerintah melalui Dinas 

Pariwisata sudah melakukan banyak cara untuk mempromosikan tempat wisata di 

NTT yaitu melalui media iklan, brosur, baliho, buku wisata, sosial media dan lain-

lain. Namun masyarakat juga belum mengetahui objek wisata seperti wisata alam, 

wisata kuliner, wisata budaya dan wisata religi yang ada di Kota Kupang.  

4.1.2. Definisi Kebutuhan Pemakai 

Berdasarkan analisis permasalahan dapat disimpulkan bahwa, adanya 

aplikasi game objek wisata berdasarkan gambar dapat memudahkan masyarakat 

untuk mengetahui objek wisata yang ada di Kota Kupang. 

4.2. Perancangan 

Bahan dan alat adalah sarana-sarana yang sangat dibutuhkan agar dapat 

membuat aplikasi ini. Berikut akan dibahas secara khusus tentang bahan dan alat. 

4.2.1. Alat dan Bahan 

I. Alat 

Dalam membuat aplikasi ini, dibutuhkan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras meliputi 

a. Sistem operasi Windows 11 

b. RAM 4 GB 

c. Acer Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz   2.30 GHz 

d. Mouse USB 
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2. Perangkat Lunak Meliputi 

a. Android Studio 5.0 

b. Microsoft Office Word 2013 

c. Balsamiq Mockup 3.5.7 

d. Microsoft Visio 2013 

e. Bootstrap 5.0 

II. Bahan 

Dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan tugas akhir ini penulis 

mengambil data berbagai sumber yang berkaitan dengan judul dan data yang 

didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengumpulan data tertulis 

(dokumen) pada tempat penelitian di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi NTT.        

4.2.2. Usulan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan dijelaskan sistem yang akan diusulkan dan diterapkan 

yaitu: Activity Diagram, Use Case dan Desain Interface. 

4.2.2.1.Activity Diagram  

Activity diagram diawal dengan admin mengolah data Game Berupa data 

Pertanyaan, Data Gambar, Data Objek wisata serta informasi secara umum 

tentang objek wisata. Setelah data-data tentang objek wisata selesai diolah, maka 

pengguna aplikasi dapat menjawab Game tentang objek wisata, jika jawabannya 

salah, maka pengguna aplikasi akan mendapat informasi bahwa jawaban yang di 

pilih salah. Apabila jawaban pengguna aplikasi benar, maka sistem akan 

menampilkan Informasi bahwa jawaban yang dipilih adalah benar, selain 

informasi jawaban benar, pengguna juga akan mendapatkan informasi secara 

umum tentang objek wisata serta score nilai dari setiap pertanyaan yang diberikan 

oleh sistem. 
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Gambar 2. Activity Diagram 

4.2.2.2.Use Case 

Use case merupakan gambaran atau representasi dari intraksi yang terjadi 

antara admin dan pengguna sistem. Tugas Admin adalah mengelola Data Game 

Tebak Gambar yang di kelola melalui halaman admin. Sebelum mengelola data, 

admin wajib melakukan login untuk masuk kedalam sistem. Sedangkan pengguna 

sistem dapat memiliki tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diatur 

oleh admin melalui pada smartphone. Setelah menjawab pertanyaan, pengguna 

sistem akan mendapatkan informasi-informasi jika jawaban yang dipilih salah 

maupun benar, serta mendapatkan score nilai. 

 

Gambar 3. Use case 
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4.2.2.3.Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka merupakan penggambaran bagaimana sebuah 

tampilan (interface) sistem dibentuk. Game tebak objek wisata berdasarkan 

gambar dirancang dengan tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat 

mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Dalam game ini 

terdapat beberapa model desain antara lain: 

1. Halaman login admin 

Pada halaman login ini admin harus memasukkan username dan password 

kemudian mengklik tombol login yang telah disediakan. Aplikasi ini akan 

mencocokkan nama user dan kata sandi yang dimasukkan. 

 

Gambar 4. Halaman login 

2. Input data   

 Pada halaman input data ini, admin dapat mengisi soal, gambar, jawaban 

yang benar dan penjelasan untuk jawaban yang benar. Kemudian admin 

mengklik tombol simpan. 

 

Gambar 5. Input data 
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3. Halaman awal game 

Pada halaman awal game terdapat tulisan selamat datang di game tebak 

gambar objek wisata. 

 

Gambar 6. Halaman awal game 

4. Halaman play dan setting 

Pada halaman ini terdapat dua tombol yakni tombol play untuk memulai 

game dan tombol setting untuk mengatur sound dan informasi game. 

 

Gambar 7.  Halaman setting dan play 
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5. Halaman pertanyaan 

Pada halaman ini terdapat pertanyan mengenai objek wisata yang ada di 

Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 8. Halaman pertanyaan 

6. Halaman jawaban salah 

Pada halaman ini jawaban salah terdapat tulisan jawaban anda salah dan 

penjelasan jawaban yang benar selain itu ada gambar icon jawaban salah. 

Desain tampilan jawaban salah dapat dilihat pada gambar 9 sebagai berikut : 

 

               Gambar 9. Halaman jawaban salah  
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7. Halaman jawaban benar 

Pada jawaban benar terdapat gambar icon jawaban benar dan penjelasan 

tentang gambar objek wisata yang dipilih atau dianggap benar. 

 

              Gambar 10. Halaman jawaban benar 

8. Halaman Score 

Pada halaman Score Nilai ini dapat menampilkan jumlah pertanyaan yang 

benar, salah dan total poin yang didapat. Selain itu terdapat dua tombol yaitu 

tombol ulangi tebak gambar dan akhiri game. Desain tampilan score nilai 

dapat dilihat pada gambar 11 sebagai berikut : 

 

          Gambar 11. Halaman score nilai 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil dan Implementasi 

Implementasi merupakan tahapan translasi desain yang telah dirancang 

kedalam program, meliputi implementasi rancangan antar muka dan pembahasan 

untuk mengetahui apakah tampilan aplikasi sudah sesuai dengan rancangan 

sebelumnya. 

5.1.1. Tampilan Login Admin 

1. Tampilan halaman Login 

Tampilan Halaman Login ini admin harus memasukkan username dan 

password kemudian mengklik tombol login yang telah disediakan. 

Aplikasi ini akan mencocokkan nama user dan kata sandi yang 

dimasukkan.  

 

Gambar 12. Tampilan halaman login admin 

2. Tampilan halaman input data 

Pada halaman input data ini, admin dapat mengisi soal, gambar, 

jawaban yang benar dan penjelasan untuk jawaban yang benar. Kemudian 

admin mengklik tombol simpan data. 
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Gambar 13. Tampilan halaman input data 

5.1.2. Tampilan Halaman Game 

1. Tampilan halaman awal 

Pada tampilan halaman awal game terdapat tulisan selamat datang di 

game tebak gambar objek wisata. 

 

Gambar 14. Tampilan halaman awal 
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2. Tampilan halaman play dan setting 

Pada halaman ini terdapat dua tombol yakni tombol play untuk 

memulai game dan tombol setting untuk mengatur sound on, off dan 

informasi game. 

 

Gambar 15. Tampilan halaman play dan seting 

3. Tampilan halaman pertanyaan ke 1 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 1 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 16. Tampilan halaman pertanyaan ke 1 
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4. Tampilan halaman pertanyaan ke 2 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 2 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 17. Tampilan halaman pertanyaan ke 2 

5. Tampilan halaman pertanyaan ke 3 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 3 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata. 

 

Gambar 18. Tampilan halaman pertanyaan ke 3 
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6. Tampilan halaman pertanyaan ke 4 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 4 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata. 

 

Gambar 19. Tampilan halaman pertanyaan ke 4 

7. Tampilan halaman pertanyaan ke 5 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 5 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 20. Tampilan halaman pertanyaan ke 5 
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8. Tampilan halaman pertanyaan ke 6 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 6 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 21. Tampilan halaman pertanyaan ke 6 

9. Tampilan halaman pertanyaan ke 7 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 7 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 22. Tampilan halaman pertanyaan ke 7 
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10. Tampilan halaman pertanyaan ke 8 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 8 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 23. Tampilan halaman pertanyaan ke 8 

11. Tampilan halaman pertanyaan ke 9 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 9 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 24. Tampilan halaman pertanyaan ke 9 
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12. Tampilan halaman pertanyaan ke 10 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 10 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 25. Tampilan halaman pertanyaan ke 10 

13. Tampilan halaman pertanyaan ke 11 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 11 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 26. Tampilan halaman pertanyaan ke 11 
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14. Tampilan halaman pertanyaan ke 12 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 12 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 27. Tampilan halaman pertanyaan ke 12 

15. Tampilan halaman pertanyaan ke 13 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 13 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 28. Tampilan halaman pertanyaan ke 13 
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16. Tampilan halaman pertanyaan ke 14 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 14 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 29. Tampilan halaman pertanyaan ke 14 

17. Tampilan halaman pertanyaan ke 15 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 15 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata.  

 

Gambar 30. Tampilan halaman pertanyaan ke 15 
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18. Tampilan halaman pertanyaan ke 16 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 16 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata. 

 

Gambar 31. Tampilan halaman pertanyaan ke 16 

19. Tampilan halaman pertanyaan ke 17 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 17 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata. 

 

Gambar 32. Tampilan halaman pertanyaan ke 17 
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20. Tampilan halaman pertanyaan ke 18 

Pada tampilan halaman ini terdapat pertanyan ke 18 mengenai objek 

wisata yang ada di Kota Kupang disertai dengan gambar objek wisata. 

 

Gambar 33. Tampilan halaman pertanyaan ke 18 

21. Tampilan Halaman Jawaban Salah 

Pada halaman ini akan menampilkan pilihan jawaban anda salah dan 

penjelasan jawaban yang benar. 

 

Gambar 34. Tampilan halaman jawaban salah 
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22. Tampilan halaman jawaban benar 

Pada Tampilan jawaban benar terdapat gambar icon jawaban benar dan 

penjelasan tentang gambar objek wisata yang dipilih atau dianggap benar. 

 

Gambar 35. Tampilan halaman jawaban benar 

23. Tampilan halaman score nilai 

Pada halaman ini berisi score nilai, jika jawaban benar nilai 100 dan 

jika jawaban salah nilai 0. Rumus score nilai adalah jawaban benar dibagi 

jumlah soal dikali 100. 

 

Gambar 36. Tampilan halaman score nilai 
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  BAB VI  

PENUTUP 

 

 

6.1. Kesimpulan  

Aplikasi game tebak objek wisata berdasarkan gambardi Kota Kupang telah 

dirancang dan dapat dimainkan dengan pertanyaan yang diberikan sebagai hiburan 

untuk menebak objek wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner 

dan wisata religi yang diisyaratkan kedalam suatu gambar.Selain itu juga Aplikasi 

game telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui objek wisata yang ada di 

Kota Kupang. 

6.2. Saran 

Adapun saran dan masukan yaitu diharapkan aplikasi game tebak gambar 

yang telah dirancang dapat dikembangkan kembali dengan menambahkan fitur 

Pilih Bahasa dan pengenalan objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. 
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