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RINGKASAN 

 

Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Cagar Budaya Dinas Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan. Elyassantia Irkhami Putri, F31192021, 

2022, 48 halaman, jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata, Politeknik Negeri 

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

S.Kom (Pembimbing Lapang) 

 

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang 

terdapat di Kabupaten Jember. Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata adalah 

salah satu Jurusan yang ada di Politeknik Negeri Jember. Jurusan ini memiliki dua 

program studi yang terdiri dari Program Studi D3 Bahasa Inggris dan Program Studi 

D4 Destinasi Pariwisata. Politeknik Negeri Jember mewajibkan seluruh 

mahasiswanya mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). Oleh karena itu, 

Program Studi Bahasa Inggris juga mengharuskan mahasiswanya untuk mengikuti 

Praktik Kerja Lapang yang dilaksanakan selama 4 bulan.  

Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapang, mahasiswa dapat 

mempraktikkan langsung apa yang didapat pada saat perkuliahan dengan terlibat 

langsung pada pekerjaan yang menuntut rasa tanggung jawab sehingga akan 

tercipta tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja. Untuk mendapatkan lokasi 

Praktik Kerja Lapang (PKL) yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis, maka 

penulis melakukan observasi terhadap berbagai tempat dan memutuskan untuk 

mengadakan Praktik Kerja Lapang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota 

Pasuruan. Kegiatan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan penulis selama 4 bulan 

terhitung sejak tanggal 6 September 2021-2 Januari 2022, dengan 5 hari kerja dan 

2 hari libur mengikuti ketentuan hari kerja.  

Selama PKL, penulis mendapatkan bagian kerja di Bidang Pariwisata. Penulis 

melaksanakan beberapa tugas menjadi staf di Seksi Promosi Wisata dan Seksi 

Pengembangan Potensi Wisata. Pada Seksi Promosi Wisata, penulis mendapatkan 

tugas untuk mencari informasi tentang cagar budaya dan mendata profil daya tarik 

wisata serta kunjungan wisatawan. Selain itu, penulis juga diberi pekerjaan yang 

baru seperti membuat beberapa desain banner dan desain untuk poster instagram 

resmi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan. Sedangkan pada 
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Seksi Pengembangan Potensi Wisata, penulis mendapatkan tugas untuk menjadi 

panitia di beberapa kegiatan pelatihan, salah satunya adalah Pelatihan Pemandu 

Wisata Budaya Cagar Budaya. Pada kegiatan pelatihan, penulis mendapatkan 

pengalaman bekerja seperti menjadi sie dokumentasi, moderator, asisten sorot, 

mengoordinir tes antigen, mendata kehadiran peserta, dan dirijen. Selain itu, penulis 

juga dapat mengikuti kunjungan lapang sebagai rangkaian kegiatan pelatihan. 

Diantara tugas-tugas tersebut, penulis juga mendapatkan tugas pada bagian 

administrasi. Dalam hal ini, penulis bertugas untuk membantu penyusunan SPJ dan 

SPK beserta beberapa laporan kegiatan pelatihan.  

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, penulis juga menghadapi 

sedikit kesulitan seperti kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan kegiatan 

pelatihan dan pengalaman menjadi moderator yang masih kurang. Namun, penulis 

yakin bahwa semua pekerjaan yang diberikan selama PKL di Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan merupakan sebuah pengalaman yang 

berharga dan setiap kendala yang dialami selama bekerja juga menjadi pelajaran 

yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk kedepannya. Penulis juga berharap 

kepada Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris yang akan melakukan kegiatan 

PKL supaya harus lebih aktif mencari informasi mengenai tempat Praktik Kerja 

Lapang sebelum melaksanakan kegiatan. Hal tersebut sangat berguna karena 

mahasiswa akan mendapatkan gambaran mengenai keadaan umum beserta tugas-

tugas yang diberikan oleh instansi terkait. Selain itu, Mahasiswa Program Studi 

Bahasa Inggris juga harus memperdalam ilmu-ilmu yang telah diberikan selama 

perkuliahan, seperti English for Guiding, English for Secretary, English for 

Speaking, Translation, dan Komputer agar lebih siap untuk menghadapi pekerjaan 

yang diberikan di tempat Praktik Kerja Lapang.  


