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RINGKASAN 
 

Kegiatan Pelatihan Kuliner Tradisional dan Promosi Media Digital di 

Gunung Gambir Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. 

Nandu Okta Yuniratri F31191946, 2022, (50 halaman) Bahasa Komunikasi 

dan Pariwisata, Politeknik Negeri Jember, Gullit Tornado Taufan, S.Pd, M.Pd 

(Pembimbing PKL) dan Dwi Rina Minawati, SH (Pembimbing lapang). 

Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki banyak tempat wisata dan kebudayaan serta beberapa acara yang 

dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa contoh tempat wisata yaitu Pantai 

Papuma, Pantai Watu Ulo, Pantai Payangan, Pantai Bandealit, Teluk Love, 

dan lain sebagainya. Lalu salah satu contoh dari acara jember yaitu JFC 

(Jember Fashion Carnaval). Sebagai mahasiswa jurusan Bahasa, 

Komunikasi, dan Pariwisata, tentunya dunia pariwisata merupakan hal yang 

harus dipahami kembali dengan melaksanakan kerja lapang. Politeknik 

Negeri Jember merupakan salah satu kampus vokasi yang mengharuskan 

mahasiswanya mengikuti program Praktik Kerja Lapang (PKL). Praktik 

kerja lapang yang diwajibkan oleh Politeknik Negeri Jember khususnya 

untuk Jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata berlangsung selama 4 

(empat) bulan atau 750 jam kerja. Sebagai Mahasiswa di jurusan Bahasa 

Komunikasi dan Pariwisata, penulis memilih Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai tempat Praktik Kerja Lapang (PKL).  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember memiliki 3 

(tiga) bidang diantaranya Bidang kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan 

Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) divisi 

yaitu divisi budaya, seni, dan adat tradisi, divisi sejarah dan cagar budaya, 

dan divisi pembinaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya. Bidang 

pariwisata mempunyai 3 (tiga) divisi yaitu seksi pemasaran, sumber daya, 

dan ekonomi pengembangan destinasi pariwisata, seksi pengembangan 

pemasaran pariwisata, dan seksi pengembangan industri pariwisata. Bidang 

ekonomi kreatif mempunyai 3 (tiga) divisi yaitu seksi edukasi dan 

pengembangan ekonomi kreatif, seksi pengembangan usaha ekonomi dan 
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hubungan antar lembaga, dan seksi pemasaran ekonomi kreatif. 

Selama pelaksanaan PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jember, penulis ditempatkan di Bidang Ekonomi Kreatif, yang 

mana penulis melaksanakan beberapa kegiatan kerja di Bidang Ekonomi 

Kreatif, seperti Membantu Staf di Bidang Ekonomi Kreatif, Berpartisipasi 

dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Berpartisipasi dalam 

Kegiatan Pelatihan Kuliner Tradisional, Berpartisipasi dalam Kegiatan 

Pameran, Penomoran SPPD, serta Pengerjaan Surat Pertanggungjawaban 

(SPJ). 

Penulis berharap akan mendapat banyak pengalaman dan ilmu baru 

di tempat PKL dan mendapatkan pengalaman kerja meskipun ada beberapa 

kendala yang dihadapi, penulis dapat mengatasinya dengan berkonsultasi 

bersama pembimbing lapang, semua kegiatan telah di laksanakan dengan 

baik. Penulis bisa menerapkan seluruh kegiatan agar dapat digunakan di 

masa yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


