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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar belakang  

 

Masuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Indonesia menjadikan 

misteri tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya MEA masyarakat 

Indonesia dapat berjuang dan gigih dalam bersaing, persaingan ini dapat dimulai 

dari dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ini masyarakat dapat menerapkan 

pendidikan yang berkualitas dan bertaraf internasional, sehingga nantinya dapat 

menciptakan generasi muda Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang luas serta dapat bersaing secara global dengan negara-negara lain. 

Saat ini pemerintah menerapkan program wajib belajar selama duabelas (12) 

tahun dan membebaskan biaya operasional sekolah, agar masyarakat khususnya 

kalangan menengah kebawah, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak serta 

ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Oleh karena itu penulis mengangkat 

judul yang bersubyek pendidikan tinggi, agar masyarakat yang membutuhkan 

informasi terkait dunia pendidikan dapat dengan mudah mengakses secara cepat 

dan tepat.  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 

tentang kepariwisataan memaparkan bahwa “ kepariwisataan adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Pengertian kepariwisataan 

adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak untuk memadukan 

kaitan fungsional yang serasi, yang mana mendorong manusia untuk melakukan 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan keputusan rektor 

Universitas Airlangga nomor 792/H3/KR/2010 tentang penetapan kurikulum 

program studi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Airlangga pada 
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program studi D-III Kepariwisataan mempunyai dua peminatan yaitu perhotelan 

dan usaha perjalanan wisata. Oleh karena itu dalam laporan ini penulis 

menjelaskan terkait dengan isi website yang akan dibuat, dalam website ini berisi 

tentang seputar pendidikan pariwisata misalnya program studi terkait perhotelan 

dan pariwisata.  

   

1.2. Tujuan Pembuatan Produk “Direktori Online Program Studi 

Kepariwisataan di Indonesia”  

Tujuan pembuatan direktori ini yaitu untuk : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan studi D-III 

Teknisi Perpustakaan. 

2. Untuk membantu para pelajar yang sedang mencari sumber referensi 

terkait STP (sekolah tinggi pariwisata) yang ada di Indonesia. 

3. Untuk memudahkan pengguna dalam akses temu kembali informasi terkait 

program studi kepariwisataan di Indonesia.  

4. Memperluas jaringan informasi terkait dunia pendidikan bidang 

pariwisata. 

5. Mendorong semangat generasi muda untuk melestarikan pariwisata di 

Indonesia melalui dunia pendidikan. 

 

1.3. Manfaat Dari Produk “Direktori Online Program Studi 

Kepariwisataan di Indonesia” 

Manfaat dari produk ini yaitu untuk : 

1. Sebagai sarana akses informasi bagi pengguna yang ingin menelusur 

secara detail terkait program studi kepariwisata yang ada di Indonesia. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi calon mahasiswa baru 

yang ingin mengemban studi di STP (sekolah tinggi pariwisata). 
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3. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pengguna yang ingin 

mengetahui profil-profil STP (sekolah tinggi pariwisata) di Indonesia. 

 

1.4. Langkah-langkah dalam membuat produk Direktori Online Program 

Studi Kepariwisataan di Indonesia” 

Langkah awal sebelum membuat produk, penulis mengumpulkan data-data 

atau link website dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang 

memiliki jurusan program studi kepariwisataan. Dengan bantuan website ini, 

penulis gunakan sebagai sumber referensi dalam mencari program studi 

kepariwisataan di Indonesia. Setelah mendapatkan informasi dari website lain 

terkait informasi program studi kepariwisataan, kemudian penulis membuat 

website sendiri dengan membeli domain dan hostinger. Dengan membeli hosting 

dan domain, penulis akan menciptakan sebuah produk direktori online program 

studi kepariwisataan di Indonesia yang disusun berdasarkan peminatan seperti 

pariwisata dan perhotelan kemudian di kelompokkan lagi berdasarkan kepulauan, 

provinsi dan kota setelah itu di persempit lagi berdasarkan jenjang pendidikan 

mulai dari D-III hingga S-2.  

Sebelum membeli domain, penulis merancang terlebih dahulu website yang 

akan dibuat, yaitu dengan menggunakan aplikasi xampp kemudian diolah melalui 

localhost php my admin. Setelah proses perencanaan tema serta kandungan isi 

informasi terkait website telah selesai, maka langkah selanjutnya penulis 

mendaftarkan akun website pada domain dan hosting yang berbayar. Setelah 

pendaftaran melalui online selesai, selanjutnya melakukan transaksi pembayaran 

domain pada bank. Jika persyaratan atau prosedur selesai maka website akan 

dapat dibuat dan dipakai secara langsung. 
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1.5. Jadwal Pembuatan Produk “Direktori Online Program Studi 

Kepariwisataan di Indonesia” 

 

Tabel I.1 Jadwal Pembuatan Direktori Online 

Bulan  Kegiatan  

Januari Mengumpulkan link website prodi kepariwisataan 

di Indonesia melalui berbagai sumber.  

April –Mei Membuat wordpress melalui localhost kemudian 

mengonlinekan dengan cara beli hosting dan 

domain. Wordpress yang akan dibuat bertema 

kepariwisataan.  

Juni  Finishing dan penerapan website Direktori Online 

Program Studi Kepariwisataan.  

 

1.6. Alat yang digunakan dalam pembuatan produk “Direktori Program 

Studi Kepariwisataan di Indonesia” 

1.  Laptop 

Laptop merupakan salah satu alat pendukung yang paling penting untuk 

menyelesaikan pembuatan produk direktori online. Karena dengan laptop 

kita dapat mendesain produk direktori online. 

2.  Modem  

 Modem adalah faktor pendukung yang sangat penting bagi keberlangsungan 

pembuatan produk. Karena dalam membuat produk ini sangat membutuhkan 

jaringan internet.   

3.  Wifi  
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 Wifi juga merupakan faktor pendukung dari pembuatan produk, karena 

apabila kuota modem habis atau lemot maka dapat menggunakan wifi 

sebagai saran pendukung pembuatan produk. 

1.7. Sistematika penulisan laporan pembuatan produk “Direktori Program 

Studi Kepariwisataan di Indonesia” 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam penulisan pada bab I penulis menguraikan tentang latar belakang 

dari produk yang akan dibuat, tujuan dan manfaat dari produk, langkah-

langkah pembuatan produk, jadwal pembuatan produk, serta alat-alat 

pendukung pembuatan produk dan sistematika penulisan laporan.  

 

2. Bab II Deskripsi Produk  

Dalam penulisan pada bab II penulis menjelaskan dan mendeskripsikan 

topik, pengertian produk yang dibuat, ruang lingkup, dan klasifikasi 

produk “Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di Indonesia” 

 

3. Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian  

Dalam penulisan pada bab III ini penulis menampilkan proses tahap 

persiapan (peralatan yang dibutuhkan dan digunakan, software yang 

diperlukan, dan dana yang dikeluarkan), tahap inti (proses pembuatan 

produk berisi langkah-langkah ketika membuat produk) dan tahap 

finalisasi (penyajian) produk “Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di 

Indonesia” 

 

4. Bab IV Penutup  

Dalam bab IV penulis memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan 

pembuatan dan penyusunan produk “Direktori Online Prodi 

Kepariwisataan Di Indonesia”. 
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BAB II 

DESKRIPSI PRODUK 

 

Di era globalisasi saat ini dunia pendidikan mulai memasuki yang namanya 

masyarakat ekonomi asia (MEA), dengan adanya MEA dunia pendidikan mulai 

muncul persaingan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu dalam memberikan 

sebuah informasi terkait dunia pendidikan, sebaiknya disajikan dalam bentuk 

tampilan yang simpel, unik, dan menarik serta isi informasi yang jelas dan 

kredibilitas. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah informasi tersebut 

berkualitas atau tidak berkualitas dapat dilihat dari bagaimana bentuk penyajian 

informasi serta kandungan isi yang disampaikan dari informasi tersebut.  

 

2.1. Deskripsi topik “Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di Indonesia”   

Penulis memilih topik “Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di 

Indonesia” karena, berdasarkan UU RI nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang 

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah dan pengusaha. Di era perkembangan teknologi informasi, dunia 

pendidikan khususnya ilmu kepariwisataan sangat berkembang dan banyak 

pesaing yang berebut dalam memperoleh ratings atau image yang baik dari 

masyarakat. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang pariwisata 

maka akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki soft skill 

dan memiliki daya saing yang tinggi terkait dunia pariwisata. Persaingan ini 

nantinya akan berdampak pada prespektif masyarakat dalam mengembangkan 

usaha di bidang pariwisata.  
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Pemanfaatan akses informasi yang semakin mudah, efisien dan cepat 

melalui internet, terbukti bahwa semakin banyaknya bisnis pariwisata berbasis 

online yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Hal ini menjadi sebuah 

catatan besar bagi insan pariwisata atau generasi penerus untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengembangkan dan menyajikan berbagai produk informasi 

terkait dunia pariwisata. Penggunaan internet yang semakin membuming di 

kalangan Net Generation menjadikan para pengusaha di bidang jasa pariwisata, 

untuk lebih memotivasi generasi penerus agar lebih mengembangkan dunia 

pariwisata menjadi Go International dan lebih dikenal oleh masyarakat. Menurut 

Geck (2006) berpendapat bahwa Net Generation adalah generasi yang lahir 

berdampingan dengan media elektronik seperti smartphone, laptop, video game 

dan lain sebagainya.  

Dapat dilihat dari dampak penggunaan teknologi informasi dan internet 

yang semakin pesat, oleh karena itu penulis menyajikan produk informasi berupa 

daftar program studi kepariwisataan dalam bentuk online yang dikemas secara 

praktis dalam bentuk website Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di Indonesia, 

dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna informasi. Selain akses 

informasi yang mudah, website ini dibuat untuk dijadikan sebagai referensi bagi 

pengguna dalam memilih program studi kepariwisataan. Fokus informasi yang 

disajikan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pendidikan tinggi pariwisata. Topik 

yang dimuat berkaitan dengan program studi pariwisata mulai dari jenjang 

pendidikan diploma hingga strata. Pada website yang akan diterapkan ini, berisi 

informasi terkait dunia pendidikan pariwisata yang di dalamnya memuat 

informasi terkait nama universitas, jenjang studi, alamat, nomor telfon dan fax, 

link website, akreditasi program studi, biaya pendidikan, dan keunggulan. Website 

ini dibuat agar isi informasi yang terkandung didalam website dapat diakses 

secara langsung oleh masyarakat dari seluruh dunia dengan cepat dan tepat. 
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2.2. Pengertian produk dan subyek “Direktori Online Prodi 

Kepariwisataan Di Indonesia”   

Dari berbagai macam produk informasi yang berbasis internet, penulis 

memilih untuk membuat produk berupa Direktori Online, sedangkan pengertian 

Direktori menurut (Sulistyo-Basuki, 1993 : 444) memiliki arti sekumpulan daftar 

informasi terkait tentang suatu daftar lokasi, daftar tokoh, dan juga terkait 

lembaga atau instansi yang disusun secara sistematik menurut abjad dan biasanya 

ditemui informasi berupa nama, alamat dan sejenisnya. Berbagai macam produk 

direktori online yang telah tercipta sangat bervariasi, mulai dari daftar suatu 

lembaga / instansi, daftar suatu lokasi, daftar tokoh-tokoh hingga daftar nama 

produk barang dan jasa. Penyajian subyek informasi berupa direktori online prodi 

kepariwisataan di Indonesia ini merupakan kumpulan dari link website prodi 

pariwisata yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian diolah hingga menjadi 

produk informasi yang dapat dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat luas.  

 

2.3. Ruang lingkup produk “Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di 

Indonesia”. 

Ruang lingkup dari subyek yang akan dijadikan sebagai produk Tugas 

Akhir ini mengenai Direktori Online Prodi Kepariwisataan di Indonesia yang di 

dalamnya memuat kumpulan daftar nama-nama program studi pariwisata di 

Indonesia. Kemudian subyek ini terbagi menjadi dua peminatan yaitu pariwisata 

dan perhotelan, setelah itu disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan 

dikelompokkan berdasarkan pulau kemudian nama kota. Subyek ini dibuat agar 

lebih efisien dan mempermudah pencarian informasi, misalkan mencari jenjang 

D-III terkait peminatan pariwisata, maka akan muncul tampilan D-III usaha 

perjalanan wisata yang ada di Indonesia. Dalam direktori ini berisi informasi 

mengenai akreditasi perguruan tinggi, jenjang pendidikan, nama perguruan tinggi, 

alamat, nomor telefon dan Fax, dan alamat website. 
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2.4. Sistem pengelompokan produk “Direktori Online Prodi 

Kepariwisataan Di Indonesia”. 

Sistem pengelompokan yang digunakan dalam pembuatan Direktori Online 

Prodi Kepariwisataan di Indonesia ini disusun berdasarkan jenjang pendidikan 

seperti jenjang diploma I - IV hingga strata II (S2). Dengan pengelompokan 

berdasarkan jenjang pendidikan ini akan mempermudah penelusur dalam temu 

kembali informasi. Dalam produk ini terdapat 100 program studi kepariwisataan 

mulai dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hasilnya terdapat pada website 

yang telah dibuat ini dengan menampilkan jenjang prodi Diploma 1 hingga Strata 

2, secara satu persatu berdasarkan peminatan misalnya jurusan pariwisata dan 

perhotelan. 

Tabel 2.1. Menu dan sub menu pada website 

HOME PROFIL PARIWISATA PERHOTELAN  BEASISWA 
 Tujuan  D-I PULAU SUMATERA  

 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

 Manfaat PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

 

 Tentang 
Penulis  

PULAU JAWA  
 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI PULAU SULAWESI  
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 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

  PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

 

  D-II PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

  PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

 

  PULAU JAWA  
 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 

  PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

 

  D-
III 

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

  PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
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 Banjarmasin  Banjarmasin 
   PULAU JAWA  

 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 

  PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

 

  D- 
IV 

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

  PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

 

  PULAU JAWA  
 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI PULAU SULAWESI  
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 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

   PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

 

  S-1 PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

  PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
 Banjarmasin 

 

  PULAU JAWA  
 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 

  PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

 

  S-2 PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung  

PULAU SUMATERA  
 Banda Aceh  
 Medan  
 Padang  
 Pekan Baru 
 Riau  
 Batam   
 Bandar Lampung 

 

  PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  

PULAU KALIMANTAN 
 Samarinda  
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 Banjarmasin  Banjarmasin 
   PULAU JAWA  

 Tangerang 
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

PULAU JAWA  
 Tangerang  
 Jakarta  
 Bandung  
 Semarang  
 Yogyakarta  
 Surabaya 
 Malang  
 Jember  

 

  PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

PULAU NUSA 
TENGGARA & BALI 
 Denpasar  
 Kupang  
 Mataram  

 

  PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

PULAU SULAWESI 
 Gorontalo 
 Manado 
 Makassar 

 

  PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  

PULAU MALUKU & 
PAPUA 
 Jayapura  
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BAB III  

METODE PEMBUATAN DAN PENYAJIAN 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang penyajian data yang berupa 

tampilan dan proses awal dalam membuat dan menelusur produk website 

Direktori Online Prodi Kepariwisataan Di Indonesia hingga produk Direktori 

Online dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna secara umum melalui 

website. Website yang dibuat dalam bentuk direktori ini dibuat dan dikategorikan 

berdasarkan jenjang pendidikan, supaya mempermudah pengguna dalam 

penelusuran informasi terkait program studi pariwisata unggulan yang ada di 

Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan. Website yang telah dibuat dapat 

diakses pada laman https://pspardirindonesia.com/  

 

3.1. Tahap Persiapan ( peralatan yang dibutuhkan, software yang 

digunakan, dan dana yang dikeluarkan untuk pembuatan website ).  

Dalam pembuatan direktori online ini, penulis membutuhkan peralatan dan 

bahan yang digunakan untuk menjalankan produk direktori online “ Direktori 

Online Program Studi Kepariwisataan Di Indonesia ”. Dan peralatan yang 

digunakan untuk menunjang terwujudnya direktori online ini adalah laptop dan 

modem untuk akses internet. Selain itu alat penunjang lainnya yaitu software yang 

digunakan serta dana yang dikeluarkan untuk pembelian paketan internet,  domain 

dan hosting.   

3.1.1. Peralatan yang dibutuhkan dan digunakan 

a. Laptop 

Laptop merupakan sarana utama yang digunakan dalam pembuatan 

produk direktori online ini. Dalam pembuatan produk direktori ini laptop 

berfungsi sebagai alat pencarian data dan informasi, pengumpulan data, 

pengolahan data, pengeditan tampilan dan isi informasi website, hingga 
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pembuatan laporan. Fungsi laptop untuk keberlangsungan pembuatan produk 

ini sangatlah besar mulai dari pengerjaan website hingga selesai. 

b. Modem  

Modem merupakan peralatan terpenting yang digunakan oleh penulis 

dalam menunjang keberlangsungan proses pembuatan website. Modem 

berfungsi sebagai sarana akses informasi yang dibutuhkan penulis dalam 

pengumpulan data link website, referensi laporan, hingga upload dokumen 

web dari offline ke online.  

 

3.1.2. Software yang digunakan  

Dalam penyusunan dan pembuatan produk berupa “ Direktori Online ” 

dalam pengoperasian website ini, penulis memilih menggunakan software yang 

berbasis offline terlebih dahulu, seperti Xampp. Kemudian di online kan melalui 

situs website resmi yaitu http://wordpress.org/.  

 

3.1.3. Dana yang dikeluarkan untuk pembuatan website  

Berikut adalah rincian bahan dan peralatan yang digunakan dalam 

pembuatan website :  

Laptop   @1   Rp   0,- (pribadi) 

Modem  @1   Rp   0,- (pribadi) 

Pulsa Modem  @2x 70.000  Rp   140.000,-  

Wifi    @0   Rp   0,- 

Domain  @1/tahun  Rp    0,- 

Hosting+pengaman @1/bulan  Rp   139.000,- + 

 

   Total    Rp         279.000,- 
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3.2. Tahap Inti (Proses pembuatan produk berisi langkah-langkah membuat 

produk).  

 

3.2.1. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengelompokan link program studi sesuai dengan peminatan 

kemudian disusun berdasarkan jenjang pendidikan. 

2. Memasukkan link pada website, kemudian melengkapi isi informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

 

3.2.2. Pembuatan Website 

Dalam membuat website ini penulis menggunakan 2 aplikasi yang akan 

digunakan dalam pembuatan website produk direktori online yaitu sebagai 

berikut:  

1. Xampp 

Xampp dapat di download pada laman berikut 

https://www.apachefriends.org. secara gratis (selama ada akses internet). Xampp 

merupakan perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan 

kompilasi dari beberapa program. Setelah di download lakukan instalisasi xampp, 

kemudian buka localhost/phpmyadmin/ pada search engine seperti mozila firefox, 

google chrome, opera dan lain sebagainya.  

 

 
Gambar 3.1. Alamat localhost 
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Kemudian akan muncul tampilan gambar sebagai berikut : 

 
Gambar 3.2. Tampilan php my admin 

 

Klik new, kemudian ketik nama website yang akan dibuat pada kolom tabel 

Buat basis data, setelah itu klik buat. Jika tabel sudah dibuat, maka langkah 

selanjutnya yaitu download wordpress. 

 

2. Wordpress  

Wordpress adalah aplikasi penyebaran informasi yang berupa website yang 

dirancang dan dibuat oleh wordpress. Wordpress ini dapat digunakan secara gratis 

dan dapat di download pada website resmi pada laman berikut 

http://wordpress.org/. Kemudian klik kolom Download Wordpress 4.5.2 pada 

kolom berwarna biru, maka wordpress akan terunduh secara langsung.  
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Gambar 3.3. Laman wordpress 

 

Setelah wordpress terunduh, langkah selanjutnya melakukan instalisasi 

wordpress. Wordpress yang telah di download formatnya berupa .zip  atau rar. 

sehingga harus di extract terlebih dahulu. Setelah extract file selesai, kemudian 

folder wordpress di pindah pada folder htdocs, dengan cara copy folder 

wordpress, klik Local Disc:C –  klik Folder xampp – klik folder htdocs, kemudian 

paste folder wordpress pada folder htdocs.  

 

Gambar 3.4. Proses Pemindahan folder wordpress ke folder htdocs. 
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Setelah proses pemindahan folder wordpress selesai, rename folder 

wordpress dengan nama tabel database yang telah dibuat.  

 
Gambar 3.5. Rename folder wordpress 

  

Setelah nama folder diubah dengan nama_database, kemudian buka pada 

search engine seperti mozila firefox, google chrome, opera dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini penulis menggunakan search engine (google chrome). Kemudian 

membuka google chrome, ketikkan pada tab baru alamat 

“localhost/nama_databsase”, kemudian klik enter. Setelah itu akan muncul 

tampilan sebagai berikut :  

 

 
Gambar 3.6. Laman website dalam versi offline (localhost) 

 

Setelah mengetikan localhost/“nama_database”/ pada tab baru, maka akan 

muncul tampilan wordpress seperti gambar berikut :  
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Gambar 3.7. Tampilan pilih bahasa pada wordpress 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk pilih bahasa, penulis 

memilih bahasa Indonesia. Setelah di klik bahasa Indonesia, kemudian klik 

lanjutkan. Setelah di klik lanjutkan maka akan muncul tampilan gambar sebagai 

berikut : 

  

 
Gambar 3.8. Informasi terkait wordpress 

 

Pada tampilan diatas menjelaskan tentang informasi mengenai basis data 

wordpress yang akan digunakan, kemudian klik tombol “ayo”. Setelah itu muncul 
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tampilan koneksi basis data. Tampilan ini merupakan tahap penghubung aplikasi 

wordpress dengan database yang telah dibuat sebelumnya pada aplikasi Xampp.  

  

 
Gambar 3.9. Menghubungkan database dan wordpress 

 

Pada tampilan di atas hal yang perlu di ubah pada tiap kolom yaitu, Nama 

Basis Data diubah menjadi nama database yang telah dibuat sebelumnya pada “ 

localhost/phpmyadmin/ ”. Ganti Nama Pengguna dengan “root”, untuk password 

tidak perlu diisi (biarkan kosong). Untuk kolom Host Basis Data biarkan tetap 

“localhost” sedangkan kolom Prefiks Tabel biarkan tetap wp_. Setelah semua 

kolom di ubah, langkah selanjutnya klik kirim. Selanjutnya muncul tampilan 

gambar proses menjalankan instalasi, kemudian klik menjalankan instalasi. 

Setelah itu muncul tampilan mengenai informasi website yang akan dibuat, 

seperti judul situs, nama pengguna, password, dan alamat email. Pengisian 

informasi ini wajib diisi karena untuk mengetahui identitas pembuat website. Cara 

pengisian kolom, kolom judul website berisi informasi terkait judul situs website 

yang akan dibuat, nama pengguna berisi informasi terkait nama pembuat website, 

password dapat diisi sesuai dengan keinginan (yang mudah diingat), serta 

cantumkan email yang masih aktif. Tahap terakhir, centang kolom yang tersedia 

dan kemudian klik instal wordpress.  
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Gambar 3.10. Pengisian Informasi Website 

 

Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut, yang 

menyatakan bahwa proses instalasi wordpress telah berhasil.  

 
Gambar 3.11. Instalasi Wordpress Berhasil 

 

Setelah muncul tampilan seperti gambar diatas, langkah selanjutnya klik log 

masuk. Kemudian muncul tampilan login wordpress, seperti tampilan sebagai 

berikut :  
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Gambar 3.12. Login Wordpress 

 

Kolom nama pengguna dan password diisi dengan nama pengguna dan 

password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik log masuk, maka 

selanjutnya akan muncul tampilan Dasbor.  

 

 
Gambar 3.13. Tampilan Awal Dasbor 

 

Pada tampilan gambar diatas merupakan tampilan dasbor, fungsi dasbor 

yaitu untuk mengedit tampilan website yang akan dibuat, mulai dari mengedit 
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laman, pos-pos terbaru, komentar, isi informasi yang ada di website, dan gambar-

gambar.  

3. Pemilihan tema website 

Pada tahap awal pembuatan website ini, penulis memilih tema tampilan 

website terlebih dahulu. Untuk mengatur tampilan website yang menyediakan 

berbagai macam fasilitas, maka dapat install tampilan terlebih dahulu. Langkah 

awal menginstall tema yaitu klik tampilan – klik tema – klik tambahkan tema 

baru. Berikut adalah cara menginstall tampilan website .  

 

 
Gambar 3.14. Proses Install Tema 

 

Setelah klik tambahkan tema baru maka akan muncul tampilan seperti 

berikut, yang merupakan pemilihan tema website yang sesuai dengan keinginan 

penulis. Tema dasar wordpress yang digunakan penulis dalam membuat website 

yaitu tema fPpsychology. Setelah memilih tema, kemudian klik install, maka tema 

akan terinstall secara otomatis.  
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Gambar 3.15. Memilih tampilan tema 

 

Jika tema sudah terinstall, langkah selanjutnya penerapan tema website 

yang akan digunakan dengan cara klik aktifkan. Berikut adalah penerapan 

tampilan tema yang digunakan penulis.  

 

 
Gambar 3.16. Penerapan tema website 

 

Setelah memilih tema yang akan diterapkan, penulis membuat menu bar 

pada website, seperti Beranda, profil, peminatan seperti pariwisata dan perhotelan, 
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beasiswa. Pembuatan menu bar yaitu dengan cara klik laman – klik tambah baru – 

ketik laman yang akan dibuat pada kolom – klik terbitkan (kotak merah). Berikut 

adalah tampilan pembuatan laman pada wordpress.   

 

 
Gambar 3.17. Pembuatan laman baru 

 

Setelah membuat menu bar pada laman, selanjutnya menampilkan laman 

pada website, dengan cara klik tampilan – klik menu.  

 

 
Gambar 3.18. Laman baru yang telah dibuat  

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR Direktori Online Program .. PRIHATIN PAMUGAR KUSMAWATI



 

27 

 

Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut.  

 
Gambar 3.19. Struktur menu 

 

Setelah muncul tampilan menu, kemudian pilih menu yang akan 

ditampilkan pada laman website, dengan cara memberikan centang ( √ ) dan 

kemudian klik tambahkan ke menu. Jika sudah tercentang maka secara otomatis 

akan muncul pada struktur menu. Apabila ingin memberikan sub menu maka 

dapat dilakukan dengan cara menggeser menu. Kemudian klik simpan menu. 

Berikut adalah tampilan menu yang telah terstruktur.  

 

 
Gambar 3.20. Tampilan menu 
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4. Melakukan download  plugin.  

Plugin merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai penambahan konten 

website seperti terjemahan bahasa, mengetahui jumlah pengunjung dan 

sebagainya. Plugin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upload plugin dan 

download plugin secara langsung. Langkah upload plugin yaitu dengan cara klik 

plugin – klik upload plugin kemudian upload file plugin yang diinginkan. Selain 

itu juga dapat dilakukan dengan cara download secara langsung, dengan cara klik 

plugin – klik tambah baru – ketikkan pada kolom pencarian terkait plugin yang 

akan di download kemudian klik install sekarang, maka akan secara otomatis 

plugin akan terinstall secara langsung.  

 

 

Gambar 3.21. Download  plugin 
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Kemudian muncul tampilan sebagai berikut, tampilan untuk mengetahui 

apakah download  plugin berhasil atau tidak.  

 

 
Gambar 3.22. Proses pemasangan plugin 

 

Apabila download  plugin berhasil, kemudian klik aktifkan.  

 

5. Customize website 

Customize website merupakan halaman pengaturan nama website, warna, 

huruf, font, widget, background, menu, logo dan lainnya terkait tampilan halaman 

website. Berikut adalah langkah pengaturan halaman pada Customize, klik 

tampilan – klik sesuaikan atau customize kemudian akan muncul tampilan sebagai 

berikut. Setelah itu atur sesuai dengan keinginan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR Direktori Online Program .. PRIHATIN PAMUGAR KUSMAWATI



 

30 

 

 

Gambar 3.23. Customize website 

6. Pengaturan widget  

Widget berfungsi sebagai pengaturan pos-pos terbaru yang ada pada bilah 

sisi kanan maupun bawah. Cara pengaturan widget yaitu klik tampilan – klik 

widget – klik nama pos yang akan di tampilkan pada sidebar maupun footer – klik 

tambahkan widget.  

 

Gambar 3.24. Widget  
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7. Pembelian domain dan hosting  

Dua hal yang harus dimiliki agar wordpress dapat online yaitu dengan 

membeli domain dan hosting. Domain dan hosting dapat didapatkan dengan dua 

cara yaitu dengan cara gratis maupun berbayar. Pada produk ini penulis memilih 

untuk membeli domain dan hosting untuk mengantisipasi terjadinya pemblokiran 

situs secara tiba-tiba. Penulis menggunakan domain dan hosting dari 

http://domainesia.com/. Domainesia merupakan salah satu website penyedia 

domain dan hosting berbayar dari sekian banyak website penyedia jasa domain 

dan hosting. Langkah awal sebelum membeli domain dan hosting berbayar, 

penulis mencari pada search engine, kemudian membandingkan harga, kualitas 

dan testimoni dari para pemakai jasa domain dan hosting tersebut. Setelah itu 

penulis baru melakukan pemilihan paket domain dan hosting yang akan 

digunakan.  Berikut adalah proses pembelian domain dan hosting pada 

domainesia. Langkah awal silahkan buka situs pada laman 

https://www.domainesia.com/  

 

Gambar 3.25. Situs Domainesia 

 

Kemudian setelah muncul tampilan awal, klik sign up dan muncul tampilan 

seperti berikut : 
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Gambar 3.26. Pendaftaran akun Domainesia 

Pada tahap diatas merupakan tahap pendaftaran akun pada Domainesia. Isi 

form pendaftaran akun masuk pengguna jasa domainesia secara lengkap dan jelas. 

Fungsi akun domainesia yaitu untuk pemesan domain dan hosting serta untuk 

mengetahui pengiriman invoice. Setelah pengisian form selesai, kemudian klik 

sign up. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut.  

 

Gambar 3.27. Pemesanan domain. 
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Pada tampilan diatas merupakan tampilan pemesan domain mulai dari 

domain dengan kualitas terbaik hingga standar. Pada tahap pembelian domain ini, 

penulis mendapatkan hadiah dari domainesia. Awalnya penulis ingin membeli 

domain, akan tetapi pada proses pembelian muncul tampilan kuis domainesia. 

Sehingga penulis mengikuti kuis tersebut dan mendapatkan hadiah berupa 

domain.com secara gratis dengan jangka waktu satu tahun.  

 

 

Gambar 3.28. Hadiah domain.com 

 

Setelah penulis melakukan proses validasi hadiah, kemudian muncul 

tampilan namadomain.com.  
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Gambar 3.29. Pendaftaran nama domain 

 

Ketik nama domain kemudian klik cari. Kemudian muncul tampilan nama 

domain yang tersedia pada jasa domain dan hosting.  

 

 

Gambar 3.30. Daftar domain 
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Pada tampilan diatas merupakan beberapa akun domain yang tersedia pada 

domainesia. Dikarenakan penulis mendapatkan hadiah dari domainesia berupa 

domain.com secara gratis, maka penulis memilih daftarkan domain dalam versi 

domain.com. Kemudian muncul tampilan pemesanan domain. 

 

 

Gambar 3.31. Pemesanan domain 

 

Pada tampilan diatas merupakan form pemesanan domain dengan cara isi 

nama domain, klik durasi merupakan jangka waktu domain, pada kolom Addons 

berikan centang ( √ ) pada DNS Management dan Email Forwarding. Kemudian 

klik masukkan troli. Setelah itu muncul tampilan sebagai berikut.  
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Gambar 3.32. Pembelian domain 

 

Pada tampilan diatas adalah proses pembelian, proses pembelian domain 

yang dilakukan penulis, sama halnya dengan pembelian domain yang berbayar 

akan tetapi pada proses pembayaran terdapat kode kupon yang nantinya di ketik 

pada kolom kode promo - klik selesaikan & bayar. Setelah itu cek email atau akun 

mydomainesia, maka akan muncul tampilan invoice. Dalam tahap ini penulis 

masih belum melakukan pembelian hosting maka penulis kembali pada halaman 

pembelian domain, kemudian klik tambah pemesan. 
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Gambar 3.33. Pemesanan hosting 

Pada tahap diatas hal yang perlu diisi yaitu, pilih paket hosting – pilih lokasi 

server – pilih siklus (jangka waktu pembelian) -  berikan centang ( √ ) pada 

comodo SSL (sebuah pengaman website) – masukkan nama domain - berikan 

centang ( √ ) pada instalasi otomatis – isi username dan password wordpress yang 

akan digunakan – klik masukkan troli. Kemudian muncul tampilan pembelian 

hosting.  

 

Gambar 3.34. Pembelian Hosting 
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Setelah pembelian selesai, penulis melakukan pembayaran via transfer bank. 

Kemudian konfirmasi pada pihak domainesia, maka invoice akan berubah status 

menjadi lunas, dan domain bisa di akses secara langsung.  

8. Upload file localhost ke Wordpress 

Masuk pada cpanel domainesia, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut . 

 

Gambar 3.35. Cpanel Domainesia 

 

Pada tampilan diatas masukkan nama pengguna dan kata sandi sesuai 

dengan email yang telah dikirim oleh domainesia, terkait tentang informasi 

account hosting. Selanjutnya ekspor database website.  
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Gambar 3.36. Ekspor database 

 

Langkah selanjutnya ekspor database dengan cara buka 

localhost/phpmyadmin/ - buka tabel database website – klik ekspor – klik format 

SQL – klik kirim. Kemudian extract file ekspor tersebut diubah ke format zip.  

 

Gambar 3.37. Format zip database 
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Setelah proses extract selesai, kembali pada laman cpanel domainesia. 

 

Gambar 3.38. Create database 

 

Isi kolom sesuai dengan nama database localhost, kemudian klik next step. 

Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.39. Create Database User   
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Pada tampilan diatas isi username dan password sesuai dengan keinginan 

anda – klik create user. Kemudian muncul step 3.  

 

 

Gambar 3.40. Add user database 

Pada tampilan diatas merupakan akses pengguna, oleh karena itu klik all 

privilages kemudian next step. Kemudiaan akan muncul tampilan step terakhir. 

 

Gambar 3.41. Proses kelengkapan database 
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Setelah berbagai step dilalui, maka ini merupakan step terakhir. Kemudian 

buka phpmyadmin.  

 

 

Gambar 3.42. phpmyadmin 

 

Setelah klik phpmyadmin, impor database dengan cara klik impor – klik 

pilih file, kemudian masuk pada file yang telah di ekspor, setelah itu klik open – 

klik kirim. Setelah proses impor selesai, selanjutnya masuk pada cpanel, seperti 

gambar berikut.  
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Gambar 3.43. File Manager 

Klik file manager, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut.  

 

 

Gambar 3.44. Upload file database 

 

Upload file database dengan cara klik upload – klik select file – pilih file 

database dalam bentuk zip – klik open. Kemudian tunggu hingga proses upload 

selesai. 
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Gambar 3.45. Proses upload file 

Jika proses upload selesai klik go back. Pada tahap selanjutnya hapus semua 

database kecuali database yang baru di upload. Kemudian folder database di 

extract.  

 

 

Gambar 3.46. Extract database 
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Setelah itu masuk pada phpmyadmin, kemudian ganti siteurl dan home 

dengan nama domain.  

 

 

Gambar 3.47. Ganti siteurl dan home 

 

3.3. Tahap penyajian produk  
Tahap penyajian produk ini merupakan website online yang dapat diakses 

oleh pengguna pada laman https://pspardirindonesia.com/ Dalam website yang 

disajikan penulis ini berisi informasi tentang beranda yang merupakan halaman 

awal website yang memuat tentang informasi berita, profil yang di dalamnya 

memuat tentang tujuan, manfaat dan tentang penulis. Menu navigasi lainnya yaitu 

peminatan pariwisata dan perhotelan berisi informasi seputar program studi 

kepariwisataan yang disusun berdasarkan pulau, kemudian di sub menu kembali 

berdasarkan provinsi dan subsub menu berdasarkan kota dan dipersempit lagi 

berdasarkan jenjang studi. Selain itu juga terdapat informasi terkait beasiswa dari 

beberapa program studi kepariwisataan di Indonesia. 
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Gambar 3.48. Tampilan awal website 

 

Gambar 3.49. Tampilan profil  
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Gambar 3.50. Tampilan peminatan pariwisata & perhotelan  

 

Gambar 3.51. Tampilan sidebar 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR Direktori Online Program .. PRIHATIN PAMUGAR KUSMAWATI



 

48 

 

BAB IV 

 PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 
 

Produk direktori online ini merupakan salah satu media penyalur informasi 

yang memberikan informasi seputar pendidikan kepariwisataan di Indonesia. 

Selain memuat informasi tentang program studi kepariwisataan, website ini juga 

berisi informasi lain seperti event dan berita terkini seputar pariwisata. Produk 

yang dibuat dan disajikan ini, isi informasi telah dikemas berdasarkan jenjang 

studi sehingga memudahkan pengguna dalam penelusuran informasi dengan cepat 

dan efisien.  

1. Setiap data yang tersaji didalamnya memuat informasi terkait nama 

perguruan tinggi, alamat, nomor telepon dan fax, website asli, foto, dan 

informasi terkait lulusan, biaya, fasilitas.  

2. Direktori ini fitur pencarian dikelompokkan berdasarkan kepulauan 

sehingga mempermudah pengguna dalam temu kembali informasi. 

4.2. Saran  
 

Website yang dibuat oleh penulis dalam bentuk Direktori Online Program 

Studi Kepariwisataan di Indonesia ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu penulis masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan dan 

diakses oleh pengguna seperti sebagai berikut :  

1. Informasi yang disajikan dapat diolah menjadi lebih jelas, praktis dan 

mudah ditelusur.  

2. Penentuan menu bar yang lebih jelas. 
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Daftar Link Website 

1. Pulau Sumatera 

 Banda Aceh  

 

 Medan  

 
 Padang  

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata 

Muhammadiyah Aceh 

http://akpar.unmuha.ac.id/ 

No. Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Medan  http://www.akparmedan.ac.id/ 

2.  Akademi Pariwisata dan 

Perhotelan Darma Agung Medan  

http://www.uda.ac.id/ 

3.  Akademi Pariwisata Nusantara 

Medan 

www.apnmedan.ac.id 

4.  Akademi Pariwisata Taman 

Harapan Medan 

www.akpartampan.com  

5.  Akademi Pariwisata Medan Hotel 

School  

www.medanhotelschool.ac.id 

6.  Universitas Sumatera Utara  

 

http://fib.usu.ac.id/content/index/4/id

_d3_pariwisata 
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 Pekan Baru 

 
 

 Riau  

 
 Batam   

 
 Bandar Lampung 

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Bunda 

Padang 

http://akparbunda.blogspot.co.id/ 

2.  Univ. Muhammadiyah Sumatera 

Barat 

www.umsb.ac.id 

3.  Universitas Negeri Padang http://fpp.unp.ac.id/   

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Engku 

Puteri Hamidah - Pekanbaru 

http://www.stipar-apeph.com/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Negeri Riau http://parw.fisip.unri.ac.id/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas International Batam 

   

http://www.uib.ac.id/index.php/m

anagement/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Satu Nusa 

Lampung   

http://www.ptssatunusa.ac.id/ 
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2. Pulau Kalimantan 

 Samarinda  
 

No. Nama universitas  Laman Website  

1.  Politeknik Negeri Samarinda www.polnes.ac.id 

2.  Akademi Pariwisata Nasional 

(AKPARNAS) Samarinda 

http://akparnas.unas.ac.id/  

 

 

 Banjarmasin 

 

3. Pulau Jawa  

 Tangerang 

 

 Jakarta  

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Nasional 

(AKPARNAS) Banjarmasin  

http://akparnas.ypb.ac.id/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Swiss German 

Tangerang  

http://www.sgu.ac.id/ 

2.  Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita 

Harapan Tangerang 

http://stpph.uph.edu/ 
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No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 

Jakarta 

www.stptrisakti.ac.id 

2.  Akademi Pariwisata Patria 

Indonesia Jakarta 

akparpatriaindonesia.blogspot.co

m  

3.  Akademi Pariwisata Nasional 

Jakarta 

http://akparnas.unas.ac.id/profil-

program-studi/perhotelan-2/  

4.  Akademi Pariwisata Jakarta 

Internasional Hotels 

http://jihs.ac.id/ 

5.  Universitas Atmajaya Jakarta www.atmajaya.ac.id  

6.  Universitas Pancasila Jakarta http://pariwisata.univpancasila.ac.

id/ 

7.  Universitas Sahid Jakarta www.usahid.ac.id 

8.  Akademi Pariwisata Indonesia 

(Akpindo) Jakarta 

http://akpindo.ac.id/ 

9.  Akademi Pariwisata Pertiwi Jakarta www.akpar-pertiwi.ac.id 

10.  Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid 

Jakarta 

http://stpsahid.info/ 

11.  Akpar Bunda Mulia Jakarta www.ubm.ac.id 

12.  Universitas Bina Nusantara Jakarta www.hotel-

management.binus.ac.id 

13.  Akademi Pariwisata Nusantara http://akparnusantara.ac.id/ 

14.  Universitas Indonesia www.vokasi.ui.ac.id 

15.  Akademi Pariwisata Nusantara 

Jaya Jakarta 

www.akparbewe.ac.id 

16.  Universitas Negeri Jakarta /fis.unj.ac.id/ 

17.  Akpar St.Marry Jakarta http://saintmary.ac.id/ 

18.  Akademi Pariwisata"Buana 

Wisata" Jakarta 

http://akpar-

buanawisata.blogspot.co.id/   
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 Bandung  

 
 Semarang  

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Siliwangi 

Tasikmalaya 

www.akpar-siliwangi.ac.id 

2.  P4TK- Sawangan http://p4tk-bispar.net 

3.  STIEPAR  " Yapari " Bandung http://www.stiepar.ac.id/  

4.  Sekolah Tinggi Pariwisata 

Bandung 

www.stp-bandung.ac.id 

5.  Akademi Pariwisata NHI Bandung www.akparnhi.ac.id 

6.  UPI Bandung http://www.upi.edu  

7.  Akademi Pariwisata Akpari 

Bandung 

www.akparibandung.ac.id/ 

8.  STP ARS International http://www.ars-internasional.ac.id 

9.  Akpar BSI Bandung www.bsi.ac.id  

10.  Politeknik Negeri Bandung www.polban.ac.id 

11.  Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor - 

BHI 

www.bhi.ac.id  

12.  Politeknik Kent Bogor http://kent.ac.id/ 

13.  Untag Prima Cirebon www.uprima.ac.id 

14.  Akademi Pariwisata " Yasmi " 

Cirebon 

http://www.go.to/yasmi.crb. 
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http://www.akpar-siliwangi.ac.id/
http://kent.ac.id/
http://www.stiepar.ac.id/
http://www.stp-bandung.ac.id/
http://www.upi.edu/
http://www.upi.edu/
http://www.akparibandung.ac.id/
http://www.ars-internasional.ac.id/
http://www.polban.ac.id/
http://www.polban.ac.id/
http://www.bhi.ac.id/
http://www.akparnhi.ac.id/
http://www.akparindo.ac.id/
http://www.go.to/yasmi.crb
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 Yogyakarta  
 
 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pariwisata Indonesia 

Semarang 

http://www.stiepariwisataindonesia-

semarang.ac.id/ 

2.  STIKUBANG Semarang http://www.unisbank.ac.id/perhotelan 

3.  Universitas Kristen 

Satyawacana Salatiga 

www.uksw.edu 
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 Surabaya 

 

No. Nama universitas  Laman Website  

1.  akademi pariwisata majapahit http://www.majapahit.org/ 

2.  Sekolah Tinggi Pariwisata Satya 

Widya Surabaya. 

http://stpsatyawidya.ac.id/  

 

3.  Universitas 45 surabaya. http://univ45sby.ac.id/web/  

4.  Universitas Airlangga surabaya  http://pariwisata.vokasi.unair.ac.id/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid 

Surakarta  

www.stpsahidsolo.ac.id 

2.  Akademi Pariwisata Widya 

Nusantara Surakarta (AKPARTA) 

http://www.akparta.ac.id/ 

3.  Akademi Pariwisata Buana Wisata 

Yogyakarta 

akpar-buanawisata.blogspot.com/ 

4.  Akademi Pariwisata BSI 

Yogyakarta 

www.bsi.ac.id 

5.  Akademi Pariwisata Stipary 

Yogyakarta 

www.stipary.ac.id 

6.  STIEPAR API Yogyakarta http://www.stiepar.ac.id/ 

7.  Politeknik Api Yogyakarta http://www.poltekapi.ac.id/ 

8.  Akademi Pariwisata Yogyakarta http://akparyo.ac.id/ 

9.  Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta 

Yogyakarta 

www.ampta.ac.id 

10.  Akademi Pariwisata Indraphrasta 

Yogyakarta 

http://www.indraphrasta.ac.id/ 

11.  Sekolah Tinggi Pariwisata 

Ambarukmo (STIPRAM) 

Yogyakarta 

http://www.stipram.ac.id/ 
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http://www.majapahit.org/
http://stpsatyawidya.ac.id/
http://univ45sby.ac.id/web/
http://pariwisata.vokasi.unair.ac.id/
http://www.stpsahidsolo.ac.id/
http://www.akparta.ac.id/
http://www.bsi.ac.id/
http://www.bsi.ac.id/
http://www.stiepar.ac.id/
http://www.poltekapi.ac.id/
http://akparyo.ac.id/
http://www.ampta.ac.id/
http://www.indraphrasta.ac.id/
http://www.stipram.ac.id/
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5.  Universitas Airlangga surabaya http://perhotelan.vokasi.unair.ac.id/  

6.  Politeknik NSC Surabaya  www.nscpolteksby.ac.id  

7.  Akademi pariwisata 17 agustus 

1945 

http://pmb.untag-

sby.ac.id/front/index.php 

8.  Surabaya hotel school  http://www.shs-sby.com/ 

9.  Universitas Ciputra Surabaya  http://www.uc.ac.id/akademik/htb/ 

10.  Universitas Kristen Petra Surabaya http://www.petra.ac.id 

 
 Malang  

 

 

 Jember 

 
 

4. Pulau Nusa Tenggara & Bali  

 Denpasar  
 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Merdeka Malang www.pariwisata-unmer.com 

2.  Universitas Brawijaya malang  http://fia.ub.ac.id/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Negeri Jember http://tourism.fisip.unej.ac.id/ 

2.  Akademi Pariwisata Muhamadiyah 

Jember 

http://unmuhjember.ac.id/ 
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http://perhotelan.vokasi.unair.ac.id/
http://www.nscpolteksby.ac.id/
http://pmb.untag-sby.ac.id/front/index.php
http://pmb.untag-sby.ac.id/front/index.php
http://www.shs-sby.com/
http://www.uc.ac.id/akademik/htb/
http://www.petra.ac.id/
http://www.pariwisata-unmer.com/
http://fia.ub.ac.id/
http://tourism.fisip.unej.ac.id/
http://unmuhjember.ac.id/
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 Kupang  

 
 Mataram 

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  STIPAR Triatma Jaya  http://triatma-mapindo.ac.id/stipar/ 

2.  Sekolah Tinggi Pariwisata 

Nusa Dua Bali 

www.stpbali.ac.id 

3.  Akademi Pariwisata 

Denpasar 

http://www.akpardenpasar.com/ 

4.  Politeknik Negeri Bali http://pariwisata.pnb.ac.id/ 

5.  P4B, Kertha Wisata Bali http://kerthawisata.ac.id/   

6.  STIM-PPLP Dhyana Pura 

Bali 

http://dhyanapura.ac.id/  

7.  Universitas Udayana http://fpar.unud.ac.id/ind/ 

8.  Sekolah Tinggi Pariwisata 

Bali International 

www.stpbali-int.ac.id 

9.  Nikki International Hotel 

School 

www.nikki-international.com  

10.  BLKP Bali http://www.disnakertrans.baliprov.go.id/ 

11.  PPKIP Jaya Wisata http://ppkipjayawisata.com/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Poltek Negeri Kupang http://pnk.ac.id/ 

2.  Akademi Pariwisata Kupang http://akparkupang.kencanasakti.or.id/ 

3.  Akademi Pariwisata Santo 

Thomas 

https://feunikastthomas.wordpress.com/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Akademi Pariwisata Mataram http://www.akparmataram.ac.id/ 
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http://triatma-mapindo.ac.id/stipar/
http://www.stpbali.ac.id/
http://www.akpardenpasar.com/
http://pariwisata.pnb.ac.id/
http://kerthawisata.ac.id/
http://dhyanapura.ac.id/
http://fpar.unud.ac.id/ind/
http://www.stpbali-int.ac.id/
http://www.nikki-international.com/
http://www.disnakertrans.baliprov.go.id/
http://ppkipjayawisata.com/
http://pnk.ac.id/
http://akparkupang.kencanasakti.or.id/
https://feunikastthomas.wordpress.com/
http://www.akparmataram.ac.id/
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5. Pulau Sulawesi  

 Gorontalo 

 
 Manado 

 
 Makassar 

 

 

 

 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Negeri Gorontalo www.ung.ac.id/web/ 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Sekolah Tinggi Pariwisata Manado https://sekolahtinggipariwisata.w

ordpress.com/ 

2.  Politeknik Negeri Manado www.polimdo.ac.id 

3.  Akpar Manado www.akpar-manado.com 

No.  Nama universitas  Laman Website  

1.  Universitas Fajar Makasar http://binawisata.unifa.ac.id/ 

2.  Akademi Pariwisata "YPAG" 

(AKPARI Ujung Pandang) 

http://akparmakassar.ac.id/  
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http://www.ung.ac.id/web/
https://sekolahtinggipariwisata.wordpress.com/
https://sekolahtinggipariwisata.wordpress.com/
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