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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang   

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki daya tarik dalam 

mengundang wisatawan mancanegara dalam sektor pariwisata dan pariwisata telah 

menjadi penyumbang devisa terbesar negara peringkat kedua setelah kelapa sawit. 

Indonesia mengalami pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia yang 

berkelanjutan dengan ukuran yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Hal 

ini membuat Indonesia menempati urutan pertumbuhan sektor pariwisata tercepat 

ke-9 di dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor 1 di Asia Tenggara. 

Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha 

peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan 

alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor 

pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap 

menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset 

yang di gunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara. 

Kegiatan pariwisata dalam kehidupan ekonomi dapat berdampak positif yaitu 

menciptakan lapangan pekerjaan (kesempatan usaha) yang cukup luas bagi 



 

 UNIVERSITAS DARMA PERSADA 2 

masyarakat di sekitar area pariwisata. Peluang kerja tersebut antara lain bekerja 

sebagai petugas tempat pemungutan retribusi (TPR), petugas parkir, petugas 

kebersihan, pedagang pakaian, souvenir, kerajinan, usaha dagang makanan dan 

minuman, serta usaha jasa angkutan (transportasi) dan lain-lain. Salah satu dampak 

negatifnya yaitu terdapatnya penyimpangan-penyimpangan sosial seperti prostitusi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, praktik kerja lapangan yang penulis 

lakukan di Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur khususnya di bidang kebudayaan 

telah memberi penulis wawasan luas tentang perkembangan di sektor pariwisata. 

1.2  Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan kegiatan praktik kerja lapangan di Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan/mendapatkan gelar Ahli Madya. 

2. Untuk menciptakan tenaga kerja ahli yang kompeten dalam dunia kerja 

kelak. 

3. Untuk membangun ilmu yang didapatkan mahasiswa selama masa 

perkuliahan. 

4. Untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai pariwisata dan 

kebudayaan. 

5. Untuk mengasah kemampuan berkomunikasi/bersosialisasi mahasiswa di 

lingkungan dunia kerja. 

6. Menjalin relasi antara universitas dengan lembaga atau instansi terkait. 
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1.3  Metode Praktik Kerja Lapangan 

Beberapa tahap yang harus dilalui mahasiswa untuk bisa menjalankan kegiatan 

praktik kerja lapangan di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur, 

berikut tahap-tahap tersebut: 

1. Mengajukan surat lamaran yang diterbitkan dari universitas dengan 

persetujuan dari kepala Program Studi Bahasa Inggris Diploma 3 dan 

disegel oleh bagian sekretariat Fakultas Sastra Universitas Darma Persada. 

2. Mengirim surat lamaran dan beberapa persyaratan kegiatan praktik kerja 

lapangan lainnya kepada bagian Tata Usaha Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jakarta Timur, diantaranya: 

a. Curriculum Vitae (CV) 

b. Email aktif 

3. Menerima surat konfirmasi dari Tata Usaha melalui email. 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari 

kerja, yang dimulai pada tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019. 

Adapun ketentuan praktik kerja lapangan sebagai berikut: 

Tempat : Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur 

Waktu : 04 Maret 2019 s/d 26 April 2019 

Hari Kerja : 5 (Lima) hari kerja, Senin s/d Jumat 

Jam Kerja : Senin s/d Kamis Pukul 08:30 - 16.00 WIB 

     Jumat Pukul 08:00- 16.30 WIB 
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Pakaian  : Senin s/d Rabu dan Jumat   : bebas formal  

      Kamis               : batik 

1.5  Sistematika Penulisan 

Pada laporan kegiatan praktik kerja lapangan ini terdapat 5 bab yang mana tiap 

bab terdiri atas beberapa Sub-bab, sebagai berikut: 

 

ABAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Tujuan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Metode Praktik Kerja 

Lapangan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan praktik kerja lapangan, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum dari tempat 

pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, yang termasuk 

Sejarah, Visi dan Misi, Dasar Hukum, dan Kegiatan praktik kerja 

lapangan. 

BAB III : KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai detail kegiatan praktik kerja 

lapangan yang telah penulis laksanakan. 

BAB IV : POIN-POIN KHUSUS 
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Pada bab ini akan dibahas mengenai kendala, dan manfaat kegiatan 

praktik kerja lapangan. 

BAB V : PENUTUP 

    Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, dan saran. 

 

 


