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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang 

memiliki fokus pada ilmu vokasi di Jawa Timur. Perguruan tinggi vokasi memiliki 

tujuan sebagai penunjang pendidikan karakter dan pengembangan keahlian di 

bidang terapan bagi mahasiswa. Politeknik Negeri Jember memiliki kurikulum 

yang mendorong pengembangan keahlian mahasiswanya dengan proporsi 60% 

praktikum dan 40% teori, yang dapat membantu mahasiswa dalam mengasah 

keahliannya di bidang terapan. Politeknik Negeri Jember memiliki delapan jurusan 

dan dua puluh dua program studi. Delapan jurusan yang terdapat di Politeknik 

Negeri Jember adalah Produksi Pertanian, Teknologi Pertanian, Peternakan, 

Manajemen Agribisnis, Teknologi Informasi, Kesehatan, Teknik, dan Bahasa, 

Komunikasi, dan Pariwisata.  

Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata memiliki satu program studi 

yaitu D3 Bahasa Inggris. Program Studi D3 Bahasa Inggris memiliki fokus pada 

penerapan Bahasa Inggris secara tulisan maupun lisan pada bidang pariwisata dan 

perkantoran. Penerapan Bahasa Inggris pada beberapa bidang tersebut ditunjang 

dengan mata kuliah yang relevan, seperti english for hotel and restaurant, english 

for tour and travel, english for banking, english for secretary, english for guiding, 

english for business, public speaking, dan translation. Mahasiswa Program Studi 

D3 Bahasa Inggris akan dibekali dengan ilmu yang akan digunakan ketika berada 

dalam dunia kerja selama total enam semester dan melakukan PKL selama empat 

sampai enam bulan pada semester kelima. 

PKL merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa dari perguruan 

tinggi vokasi Politeknik Negeri Jember. Selain itu PKL juga merupakan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah 

didapatkannya selama beberapa semester seperti writing, listening, dan speaking.  

PKL dilaksanakan dalam kurun waktu empat sampai enam bulan tergantung 

ketentuan instansi yang dipilih. Mahasiswa Program Studi D3 Bahasa Inggris 
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dapat melakukan PKL di berbagai instansi yang diantaranya: hotel, travel agent, 

lembaga belajar bahasa inggris, dan dinas pariwisata. 

Penulis memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 78, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, 

Kab. Banyuwangi untuk melaksanakan PKL. Penulis memilih instansi tersebut 

dikarenakan Banyuwangi merupakan sebuah kota yang memiliki banyak warisan 

budaya dan juga secara konsisten mengembangkan sektor pariwisatanya yang telah 

menjadi ketertarikan untuk para wisatawan lokal maupun asing. Diharapkan, 

penulis dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkannya dalam perkuliahan pada bidang tersebut. Dalam pelaksanaannya, 

penulis memiliki fokus terhadap aktivitas, seperti menjadi tourist information 

officer, staf museum, dan ikut berpartisipasi aktif dalam beberapa acara yang 

diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

Beberapa acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi, antara lain: Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), Festival 

Pantai Mustika, Festival Kebo-Keboan, Festival Kuwung, dan Juga Festival 

Gandrung Sewu. Penulis memiliki fokus pada salah satu acara, yaitu Festival 

Gandrung Sewu 2019 dikarenakan penulis turut berpartisipasi aktif pada proses 

persiapan dan juga hari pelaksanaan acara tersebut digelar. Festival kebudayaan 

tahunan ini merupakan pagelaran megah yang menghadirkan 1.500 penari di Pantai 

Boom Banyuwangi.  

 

1.2 Tujuan Umum 

Tujuan PKL secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman kerja bagi penulis mengenai kegiatan instansi yang 

layak dijadikan tempat PKL. Selain itu, tujuan PKL adalah melatih penulis agar 

lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan (gap) yang mereka jumpai di 

lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian penulis 

diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak 

diperoleh di kampus. 
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1.3 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus kegiatan PKL ini adalah: 

a. Melatih penulis dalam mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya 

mengikuti perkembangan ipteks. 

b. Menambah kesempatan bagi penulis memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menambah kepercayaan dan kematangan dirinya. 

c. Meningkatkan kemampuan interpersonal penulis terhadap lingkungan 

kerjanya. 

d. Melatih penulis berfikir kritis dan menggunakan daya nalarnya dengan cara 

memberi komentar logis terhadap kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk 

laporan kegiatan. 

 

1.4  Manfaat  

Manfaat PKL adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat untuk penulis: 

1) Penulis terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dangan bidang 

keahliannya. 

2) Penulis memperoleh kesempatan untuk memantapkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga kepercayaan dan kematangan dirinya akan 

semakin meningkat. 

b. Manfaat untuk Program Studi Bahasa Inggris: 

1) Mendapat informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang 

diterapkan di instansi untuk menjaga mutu dan relevansi kurikulum. 

2) Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan 

Tridharma. 

c. Manfaat untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi: 

1) Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja 

2) Mendapatkan alternatif solusi-solusi dari beberapa permasalahan 

lapangan. 
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1.5 Lokasi Dan Jadwal Kerja 

Berikut ini merupakan lokasi dan jadwal kerja pelaksanaan PKL di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi: 

a. Lokasi 

PKL ini berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi yang 

berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.78, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. 

Banyuwangi. 

b. Jadwal Kerja 

PKL ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan dimulai 

sejak 2 September 2019 sampai 2 Januari 2020, dengan jam kerja selama 8 hingga 

8,5 jam per hari. Dengan jadwal kerja sebagai berikut: 

Hari Jam Kerja Keterangan 

Senin 

07.00 – 12.00 

13.00 – 15.30 

Menggunakan kemeja bebas 

disertai almamater 

Selasa 

Menggunakan kemeja 

berwarna hitam disertai 

almamater 

Rabu 

Menggunakan kemeja 

berwarna putih disertai 

almamater 

Kamis Menggunakan baju batik 

Jum’at 
06.30 – 11.00 

13.00 – 14.30 

Menggunakan baju bebas 

sopan atau kaos lapangan 

Sabtu – Minggu Libur 

 

1.6 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKL ini ada empat, diantaranya yaitu: 

a. Praktik 

Data ini diperoleh dari aktivitas PKL yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi khususnya pada kegiatan Festival Gandrung 

Sewu 2019 dan juga kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada berbagai bidang. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa 

dalam PKL yang dilaksanakan dengan maksud mendapatkan informasi terhadap 

kegiatan yang diamati. 

c. Interview 

Interview atau wawancara dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan 

secara langsung kepada Pembimbing Lapang maupun pegawai lain yang berkaitan 

dengan maksud mendapatkan data sekunder seperti sejarah instansi, struktur 

organisasi instansi, maupun visi dan misi dari instansi tersebut. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan aktivitas pengambilan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil gambar dalam kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada 

kegiatan Festival Gandrung Sewu 2019 dan juga kegiatan yang telah dilakukan 

pada berbagai bidang sebagai bukti pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 


