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RINGKASAN 

 

Pengembangan Informasi Pariwisata Pada Website Dinas Kepemudaan 

Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo. Erisa Wahyu Nurlaily, 

F31180217, 2021, 60 halaman, Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata, 

Politeknik Negeri Jember, Fitri Wijayanti, S. Pd, M. Pd (Dosen 

Pembimbing), Endang Novi Artitik, S. Sos, M. M (Pembimbimng Lapang). 

 

 Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapang di Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo selama 5 bulan, mulai dari 21 

September 2020 sampai dengan 14 Januari 2021. Dinas Kepemudaaan, Olahraga, 

dan Pariwisata Kota Probolinggo sebagai tempat PKL yang memiliki relasi 

dengan jurusan dari penulis, serta memiliki kesesuaian dengan materi yang telah 

penulis pelajari selama kuliah. Sehingga penulis dapat mengembangkan 

kemampuan dan pengetahuan yang telah penulis miliki. 

 Selama kegiatan Praktik Kerja Lapang di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata pembimbing lapang memerintahkan beberapa kegiatan untuk dilakukan 

oleh penulis. Selama kegiatan PKL penulis mengikuti serangkaian kegiatan dan 

melakukan tugasseperti membuat berita untuk diunggah di website Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo, mengikuti serangkaian 

rapat terkait, pemetaan dan mendata wilayah Pantai Permata Pilang, mengikuti 

study referensi dari Kabupaten Sidoarjo di Jati Kampung Seni dan Pantai Permata 

Pilang, mengikuti evaluasi study referensi, mengunjungi museum Dr. Moh. Saleh 

Probolinggo, menyusun company profile hotel dan resto dan profil destinasi 

pariwisata untuk kegiatan East Java Tourism Award 2020, mengunjungi kantor 

Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Ptobolinggo, mengikuti pelatihan pemandu 

wisata tahun 2020, dan yang terakhir adalah acara pemilihan Kang Yuk Kota 

Probolinggo tahun 2020. Dari seluruh kegiatan tersebut penulis dapat 

melaksanakan dengan baik. 

Maka dapat disimpulkan, penulis telah mengikuti berbagai kegiatan yang 

diadakan dan ditugaskan oleh instansi maupun pembimbing lapang selama Praktik 

Kerja Lapang. Sehingga dengan adanya program Praktik Kerja Lapang ini, 
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penulis dapat belajar dan membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan baik, 

bersikap ramah kepada seluruh staff, belajar cara menyelesaikan kendala yang 

dihadapi dalam pekerjaan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut penulis mendapat banyak pengalaman 

dan pelajaran yang bermanfaat sebagai bekal dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


