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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu program mata kuliah wajib 

dalam  Departemen Bahasa Inggris Diploma III, Fakultas Sastra, Universitas 

Darma Persada, Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, mahasiswa 

dapat bekerja pada instansi yang telah disesuaikan dengan karakter masing-

masing. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan  ini yaitu 

sebagai salah satu syarat utama untuk dapat mendapatkan gelar ahli madya pada 

Departemen Bahasa Inggris Diploma III. Selain itu adalah untuk dapat 

mengetahui kegiatan dunia kerja secara nyata kepada para mahasiswa, dan juga 

untuk melatih  soft skill dan hard skill para mahasiswa yang diharapkan dapat 

mempersiapkan diri para mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja.  

Dari kegiatan praktik kerja lapangan penulis kurang lebih selama 40 hari 

kerja tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur sangatlah 

berperan penting dalam menjaga dan melestarikan wisata serta 

kebudayaan Jakarta Timur. 
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2. Seksi Industri Pariwisata mengembangkan industri pariwisata yang ada 

di sektor Jakarta Timur dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan 

kepada pengusaha di bidang industri pariwisata. 

3. Seksi Atraksi dan Promosi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Jakarta Timur mengadakan acara wajib tahunan yaitu Pemilihan Abang 

None Jakarta Timur. 

4. Seksi Pembinaan Kebudayaan menaungi sanggar kebudayaan Jakarta dan 

memberikan pembinaan demi kemajuan budaya asli Jakarta. 

5. Seksi Tata Usaha menerima surat masuk dari instansi lain serta menerima 

surat dari seluruh seksi yang ada di Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jakarta Timur memberikannya kepada Kepala Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur untuk ditanda tangani. 

Mahasiswa peserta praktik kerja lapangan mendapatkan pengalaman baru 

dalam turun langsung di dunia kerja, dan juga mendapatkan kesempatan 

mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama di Departemen Bahasa 

Inggris Diploma III, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada dan mengasah 

kemampuan praktik kerja di Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta 

Timur. mahasiswa dilatih untuk mempertajam kemampuan kepariwisataan, 

kebudayaan dan mengasah kemampuan koordinasi serta membangun kemampuan 

bekerja dalam tim. Mahasiswa juga dapat mempelajari dan mempraktikan 

kemampuan berkomunikasi terutama dalam lingkungan dunia kerja. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk Instansi 

Saran yang dapat diberikan bagi Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur adalah 

sebagai berikut: 

1. Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur diharapkan dapat meningkatkan 

kesempatan bagi mahasiswa peserta praktik kerja lapangan untuk 

berpartisipasi dan berdiskusi dalam memberikan opini secara 

akademik demi kemajuan dan kepentingan kepariwisataan dan 

kebudayaan khusunya di Jakarta Timur. 

2. Suku Dinas Pariwisata Jakarta Timur, khususnya Seksi Industri 

Pariwisata juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa peserta praktik kerja lapangan dapat dilibatkan langsung ke 

lapangan dalam survey industri pariwisata di Jakarta Timur agar 

menambah pengetahuan dan wawasan secara langsung tentang industri 

pariwisata.. 

3. Memperhatikan fasilitas yang menunjang kinerja staff Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur.  

5.2.2 Saran Untuk Universitas Darma Persada 

Saran untuk Universitas Darma Persada sebagai salah satu perguruan tinggi 

yang menjadi sarana pencipta generasi unggul berbasis akademis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Memberikan dukungan berupa mata kuliah tentang kepariwisataan dan 

kebudayaan yang lebih spesifik. 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas Darma Persada dengan 

Kementrian Pariwisata. 

3. Menyediakan layanan konsultasi terkait minat mahasiswa agar dapat 

disesuaikan dengan tempat kegiatan praktik kerja lapangan yang nanti 

akan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya misconception saat 

melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di kemudian hari. 

4. Menambah kerjasama dengan pihak atau instansi-instansi lain di luar 

kerjasama antar Universitas dengan pihak atau instansi-instansi yang 

sudah ada, agar mahasiswa dapat lebih menyesuaikan tempat kegiatan 

praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan nanti dengan minat dan 

bidang yang mereka kuasai. 

  


