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RINGKASAN 

 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION: “STRATEGI EKSISTENSI MUSISI 

DALAM ERA INDUSTRI 4.0” DINAS PARIWISATA DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER. Havizd Putra Nirwalangga 

F31191707, 2021, (45 halaman) Bahasa Komunikasi dan Pariwisata, Politeknik 

Negeri Jember, Gullit Tornado Taufan, S.Pd., M.Pd. (Dosen pembimbing) dan 

Dwi Rina Minawati, SH (Pembimbing lapang). 

 

Politeknik Negeri Jember merupakan kampus vokasi di Indonesia yang  

mengharuskan mahasiswanya mengikuti program Praktik Kerja Lapang (PKL). 

Praktik kerja lapang diwajibkan oleh Politeknik Negeri Jember khususnya untuk 

Jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata berlangsung selama kurang lebih 4 

Bulan. Sebagai Mahasiswa di Jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata, penulis 

memilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai tempat 

Praktik Kerja Lapang (PKL). Penulis memilih Kantor Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai tempat PKL dikarenakan instansi tersebut 

memiliki relasi dengan jurusan yang diambil oleh penulis. Dengan adanya  

program PKL ini, diharapkan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

penulis dapatkan selama perkuliahan serta mendapatkan pengalaman kerja setelah 

melaksanakan program praktik kerja Lapang. 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapang penulis ditempatkan dibidang 

Ekonomi Kreatif. Penulis ikut terlibat pada setiap kegiatan-kegiataan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, baik 

dalam rutinias ruangan maupun lapangan, seperti mengikuti kegiatan pelatihan 

yang diadakan di Gunung Gambir, Launching Angkutan Wisata, Pameran, 

membuat surat, mengerjakan laporan kegiatan dll.  

Penulis memilih kegiatan FOCUS GROUP DISCUSSION: “STRATEGI 

EKSISTENSI MUSISI DALAM ERA INDUSTRI 4.0” DINAS PARIWISATA 

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER sebagai judul laporan PKL. 

Dari kegiatan FGD tersebut, penulis dapat mengetahui apa saja kendala yang 

dialami oleh para musisi yang ada di Kabupaten Jember selama pandemi dan 

menyalurkan aspirasi apa untuk musik khas Jember yang akan menjadi icon agar 

wisatawan yang datang ke Jember.  
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa penulis telah melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan 

di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember selama PKL. Dari 

beberapa kegiatan yang sudah dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa 

ilmu dalam bagaimana cara berkomunikasi dengan beberapa staf dan tim dengan 

baik, berkoordinasi, bekerjasama, bersikap ramah kepada semua staf dan tamu 

yang datang, cara bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan disiplin waktu 

dengan datang tepat waktu. Penulis berharap dari kegiatan PKL ini penulis dapat 

memberikan sebuah gambaran dunia kerja dan dapat meningkatkan pengetahuan 

serta keterampilannya agar menjadi bekal bagi penulis untuk terjun ke dunia kerja 

setelah penulis lulus dari kampus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


