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RINGKASAN 

 
Kegiatan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) #6 Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta. Amalya Cahyaning Wuri, F31190727, 2022, 81 halaman, Jurusan 

Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Politeknik Negeri Jember, Fitri Wijayanti, 

S.Pd, M.Pd (Dosen Pembimbing) dan Nur Ichsanto Anwar, S.H. (Pembimbing 

Lapang). 

 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasi yang ada di 

Kabupaten Jember. Politeknik Negeri Jember memiliki delapan jurusan yaitu, 

Jurusan Produksi Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Jurusan Peternakan, 

Jurusan Manajemen Agribisnis, Jurusan Teknologi Informasi, Jurusan Bahasa, 

Komunikasi dan Pariwisata, Jurusan Kesehatan dan Jurusan Teknik. 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi negeri yang 

mengharuskan mahasiswanya mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL). 

Kegiatan praktik kerja lapang sendiri dilaksanakan selama 900 jam atau selama 6 

bulan. Harapannya, dengan adanya kegiatan PKL mahasiswa dapat menerapkan 

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan untuk 

menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tempat PKL 

Penulis melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. 

Kegiatan yang dilaksanakan penulis berada dalam lingkup Bidang Industri 

Parwisata, yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu di Seksi Pengawasan Industri 

Pariwisata dan Seksi Pembinaan Industri Pariwisata. Sebagian besar kegiatan 

yang dilakukan penulis selama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah 

membantu kegiatan keadministrasian dan keuangan yang dibutuhkan dalam 

persiapan agenda-agenda setiap seksi. 

Diluar dari tugas setiap seksi, penulis juga mendapat kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam event nasional milik Yogyakarta, yakni Wayang Jogja Night 

Carnival (WJNC) #6 yang dilaksanakan dalam satu hari satu malam. Dalam 

perjalanannya, penulis mendapat banyak sekali ilmu dan pengalaman baru 

selama melakukan kegiatan praktik kerja lapang di Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta. Ilmu dan pengalaman baru tersebut dapat berguna bagi penulis 

sebagai modal awal untuk nantinya terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Kendala, miskomunikasi, dan beberapa kesulitan lainnya selama melaksanakan 
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kegiatan praktik kerja lapang, penulis dapat mengatasinya dengan belajar, 

berinisiatif, dan bertanya kepada staff Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. 

Harapan dari penulis, untuk mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan PKL 

khususnya di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebaiknya memahami latar 

belakang serta mencari informasi-informasi mengenai Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta, Sehingga, mahasiswa mempunyai gambaran tentang keadaan instansi 

serta mempunyai gambaran tentang tugas – tugas yang akan diberikan, selain itu, 

mahasiswa dapat memahami arah pekerjaan kantor serta dapat melakukan 

improvisasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapang. 
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