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RINGKASAN 

 

Kegiatan Promosi Destinasi Wisata Potensial Dan Usaha Pariwisata Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan. Dewi Ana Purnama, 

F31191847, 2021, halaman, Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata, Politeknik 

Negeri Jember, Nila Susanti, S.S, M.Pd (Dosen Pembimbing) dan Sartika Fitria 

Lestari., S.Kom (Pembimbing Lapang).  

 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan program magang tahunan yang 

wajib diikuti oleh mahasiswa, melalui program magang Mahasiswa diberi 

kesempatan untuk berpengalaman mengenali, belajar, hingga 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah dan 

menyelaraskannya dengan suasana tempat kerja yang sebenarnya.    

 Praktik Kerja Lapang (PKL) banyak diterapkan oleh perguruan tinggi 

vokasi yang ada di Indonesia, salah satu perguruan tinggi tersebut adalah Politeknik 

Negeri Jember. Politeknik Negeri Jember adalah perguruan tinggi negeri yang 

Kampusnya memiliki 8 jurusan dengan 24 program studi serta memiliki fokus pada 

ilmu terapan di mana lebih memberikan fokus kepada Mahasiswanya untuk 

memperdalam ilmu praktik. Salah satu jurusan yang menerapkan program Praktik 

Kerja Lapang (PKL) ini adalah Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata yaitu 

jurusan yang juga menerapkan dan memberikan porsi pelaksanaan selama 900 jam 

atau selama 6 bulan.         

 Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata memiliki dua program studi 

diantaranya Program Studi Bahasa Inggris (BIG) dan Destinasi Pariwisata (DPW). 

Program studi Bahasa Inggris adalah program studi yang diampu penulis dan 

mewajibkan mahasiswanya menjalani proses magang yang manfaatnya tidak hanya 

untuk menunjang ilmu pendidikan Mahasiswanya tetapi juga untuk memenuhi 

syarat kelulusan nantinya.      

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang oleh penulis dilaksanakan di Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan di Bidang 

Pariwisata Seksi Promosi Wisata, kemudian pada Seksi Promosi Wisata kegiatan 

penulis dibagi menjadi pendampingan dan promosi destinasi tempat wisata. 

Kegiatan pertama penulis adalah menjadi staf pendata kelengkapan peserta di 
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pelatihan pemberdayaan masyarakat di beberapa wisata potensial Kota Pasuruan 

diantaranya DTW (Destinasi Tempat Wisata). DTW yang telah penulis kunjungi 

dibagi menjadi wisata potensial religi dan usaha pariwisata. Wisata religi yakni 

Klenteng Tjoe Tjik Kiong, ziarah Makam K. H Hamid dan P3GI (Pusat Penelitian 

Perusahaan Gula Indonesia). Kemudian, beberapa usaha pariwisata yang juga telah 

dikunjungi penulis adalah RM. Gacoan, RM. Mie Union, RM. BL, RM. Nikmat 

Rasa, RM. Mie Receh, Hotel Horison Pasuruan, Hotel Transit, Hotel Daroessalam. 

Secara komprehensif kegiatan yang dilakukan penulis selama di DTW Kota 

Pasuruan yaitu menjadi petugas pengambilan data lokasi seperti data kunjungan 

pada Bulan September sampai November, profil DTW dan Usaha Pariwisata. Pada 

saat berhadapan langsung dengan target maupun merespon secara tidak langsung 

melalui sambungan telepon penulis belajar banyak juga melalui tugas ini penulis 

berkesempatan menerapkan ilmu pengetahuan terapan dari mata kuliah English for 

Secretary. Namun, tidak hanya pada kegiatan di seksi DTW penulis juga banyak 

mendapatkan pengalaman seperti ikut terlibat langsung dalam pelatihan-pelatihan 

yang melibatkan masyarakat pemilik usaha Pariwisata Kota Pasuruan di mulai dari 

Bulan September sampai dengan Bulan Desember yang mana tidak hanya terlibat 

sebagai panitia namun juga berkesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

dari topik pelatihan itu sendiri. Praktik Kerja Lapang penulis di Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan memberikan banyak ilmu pengetahuan 

terapan maupun teori dan memberikan kesempatan untuk penulis dalam hal 

adaptasi di lingkungan kerja yang sudah pasti menjadi salah satu tujuan dari Praktik 

Kerja Lapang (PKL). Selama pelaksanaan kurang lebih 4 Bulan 2 Hari penulis 

menemukan beberapa kendala maupun kesalahan dalam praktiknya namun, penulis 

dapat mengatasinya dengan selflearning yang berpegang pada latar belakang ilmu 

pendidikan yang didapatnya dan melalui arahan pembimbing lapang maupun staf 

Dinas Priwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan. Saran dan harapan yang 

penulis ingin sampaikan kepada mahasiswa yang ingin melakukan PKL di instansi 

pemerintah khususnya di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) 

Kota Pasuruan, Jawa Timur untuk mempersiapkan mental dan fisiknya seperti 

mempersiapkan diri melalui softskill yang terus dikembangkan dan informasi 
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seputar instansi yang nantinya akan membantu mahasiswa berupa pengetahuan 

dasar dan gambaran instansi tersebut sehingga mahasiswa lebih siap dengan tugas-

tugas yang akan diberikan. 

 


