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RINGKASAN 

Kegiatan Subtitiling Video DNA Dinosaurus Sebagai Media Edukasi Di 

Museum Dino Park Jawa Timur Park 3 Kota Batu. Monica Dwi Andriani, 

F31190888, 2022, 80 halaman, Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, 

Politeknik Negeri Jember, Adriadi Novawan, S.Pd, M.Ed (Dosen Pembimbing), 

Finna Masruroh dan Inne Orieska (Pembimbing Lapang). 

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang ada 

di Kabupaten Jember. Politeknik Negeri Jember mempunyai delapan jurusan yaitu 

Jurusan Produksi Pertanian (PP), Jurusan Teknologi Pertanian (TP), Jurusan 

Peternakan, Jurusan Manajemen Agribisnis (MNA), Jurusan Teknologi Informasi 

(TI), Jurusan Kesehatan, Jurusan Teknik dan Jurusan Bahasa Komunikasi dan 

Pariwisata (BKP). 

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 di tempat PKL. 

Penulis melaksanakan kegiatan PKL di Jawa Timur Park 3. Kegiatan yang 

dilaksanakan penulis di bagi menjadi 2 kelompok kegiatan yaitu staff di 

Department Dino Park dan staff di Department Dino Mall. Kegiatan pertama di 

Department Dino Park, dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu di Dino Park dan Dino 

Class. Kegiatan di  Dino Park meliputi penjagaan di area entrance, museum, 

wahana jelajah kereta 5 zaman dan exit. Kegiatan di area Dino Class yaitu 

membantu membuat media edukasi pembelajaran tentang dinosaurus. Dan kegiatan 

di Department Dino Mall adalah sebagai staff head office dino mall, dan staff check 

point. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan penulis selama ditempat wisata yaitu 

menjadi pemandu bagi wisatawan dan announcer museum bagi pengunjung. 

Penulis mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru selama melakukan kegiatan 
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praktik kerja lapang di Jawa Timur Park 3. Ilmu dan pengetahuan baru tersebut 

dapat berguna bagi penulis sebagai modal awal jika nanti terjun dalam dunia kerja 

yang sebenarnya. Walaupun ada beberapa kesulitan selama melaksanakan kegiatan 

praktik kerja lapang, penulis dapat mengatasinya dengan belajar dan bertanya 

kepada staf Jawa Timur Park 3. Harapan dari penulis, untuk mahasiswa yang ingin 

melakukan kegiatan PKL khususnya di Jawa Timur Park 3 sebaiknya mencari info 

terlebih dahulu tentang instansi. Sehingga, mahasiswa mempunyai gambaran 

tentang keadaan instansi serta gambaran tentang tugas- tugas yang akan diberikan.


