
ABSTRAK 
 

Praktik kerja dan penyusunan laporan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi 

mahasiswa Program Diploma III Program Studi Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terletak di JL. L.L. R.E. Martadinata No. 209 

Bandung. Praktik kerja lapangan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juli 

2011, dengan waktu kerja dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore. 

Pada tugas akhir ini penulis mengangkat tema “Penyelenggaraan Jawa Barat Travel 

Exchange (JTX) sebagai Media Promosi Pariwisata di Jawa Barat”. Dalam tugas akhir 

ini penulis membatasi masalah mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Barat memanfaatkan kegiatan JTX sebagai media promosi pariwisata Jawa 

Barat. 

Ketika melaksanakan praktik kerja ini penulis ditempatkan di Bidang Pemasaran. 

Kegiatan penulis selama bekerja yaitu membuat surat tugas, surat keluar, nota dinas, 

mengetik bahan promosi dan laporan kegiatan (laporan kegiatan MTF dan laporan triwulan). 

Dari hasil penelaahan penulis dapat disimpulkan bahwa JTX merupakan kegiatan 

tahunan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan 

DPD ASITA yang mempertemukan sellers (hotel, restoran, kawasan wisata, maskapai 

penerbangan dan sebagainya) dan buyers (agen/biro perjalanan) dalam dan luar negeri di 

bidang pariwisata. Materi yang digelar pada kegiatan JTX ini yaitu travel exchange, post tour 

dan art performance. Selain itu kegiatan ini pun banyak memberikan manfaat terhadap 

kepariwisataan Jawa Barat seperti peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun 

mancanegara dan perolehan devisa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSIS 
 

Praktik kerja dan penyusunan laporan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi 

mahasiswa Program Diploma III Program Studi Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terletak di JL. L.L. R.E. Martadinata No. 209 

Bandung. Praktik kerja lapangan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Juli 

2011, dengan waktu kerja dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore. 

Tujuan praktik kerja ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan secara nyata 

pengetahuan yang diperoleh selama kuliah sebagai persiapan memasuki dunia kerja di masa 

yang akan datang. Selain itu, praktik kerja memberi kesiapan mental, menambah pengetahuan, 

mendapatkan pengalaman dan keterampilan kerja.  

Pada tugas akhir ini penulis mengangkat tema “Penyelenggaraan Jawa Barat Travel 

Exchange (JTX) sebagai Media Promosi Pariwisata di Jawa Barat”. Dalam tugas akhir 

ini penulis membatasi masalah mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Barat memanfaatkan kegiatan JTX sebagai media promosi pariwisata Jawa 

Barat. 

Ketika melaksanakan praktik kerja ini penulis ditempatkan di Bidang Pemasaran. 

Kegiatan penulis selama bekerja yaitu membuat surat tugas, surat keluar, nota dinas, 

mengetik bahan promosi dan laporan kegiatan (laporan kegiatan MTF dan laporan triwulan). 

Dari hasil penelaahan penulis dapat disimpulkan bahwa JTX merupakan kegiatan 

tahunan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan 

DPD ASITA yang mempertemukan sellers (hotel, restoran, kawasan wisata, maskapai 

penerbangan dan sebagainya) dan buyers (agen/biro perjalanan) dalam dan luar negeri di 

bidang pariwisata. Materi yang digelar pada kegiatan JTX ini yaitu travel exchange, post tour 

dan art performance. Selain itu kegiatan ini pun banyak memberikan manfaat terhadap 

kepariwisataan Jawa Barat seperti peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun 

mancanegara dan perolehan devisa. 

Melalui praktik kerja ini penulis dapat memperluas wawasan, mendapatkan banyak 

pengetahuan dan pengalaman baru. Penulis berharap pengalaman yang penulis peroleh 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウィディアタマ大学 外国語 学部 日本語 学科 ディプロマプログラムが卒業で

きる条件
じょうけん

の一つとして学生たちは職 業 実 習
しょくぎょうじっしゅう

を行わなければならない｡私はバンド

ンのマルタディナタ通りの二百九番地にある西ジャワ州の観光と文化官庁
かんちょう

で職業実

習をしていた｡ この職業実習の時期は 2011 年  6 月 1 日から 2011 年 7 月 1 日まで､午

前８時から午後４時までである｡ 

職 業 実 習
しょくぎょうじっしゅう

の目的は学生が実際
じっさい

に職業世界に入るための準備としてこれまで

大学で得た知識
ち し き

を実際に運用
うんよう

ができるようなことである｡ほかには､仕事の知識
ち し き

や経

験などを得たこともできるからである｡ 

このレポートでは､｢西ジャワ州 観光のメディアプロモーションとして JTX が

行い｣というテーマを取り上げた｡このレポートで西ジャワ州の観光と文化官庁
かんちょう

がＪ

ＴＸをりようしたとして西ジャワ州観光のメディアプロモーションのはどのように

したかに付いて問題を制限
せいげん

した｡ 

職 業 実 習
しょくぎょうじっしゅう

をした時にマーケディングに勤務
き ん む

していた｡私の活動が手紙やは

んそく資料や活動のレポートなどを書いた｡ 

JTX はその観光の分野で国内外
こくないがい

でセラー(ホテル､レストラン､観光地､航空
こうくう

､な

ど)とバイヤー(観光会社
かんこうがいしゃ

)を合わせる西ジャワ州の観光と文化官庁と DPD ASITA の

協 力
きょうりょく

の活動である｡この JTX の活動はトラベルエクスチェンジとポストツアーと

アートパフォーマンスである｡ほかには､この活動は西ジャワの観光にたくさん利益
り え き

を得た｡例えば､西ジャワにくる国内
こくない

の観光客と外国人観光客が増加
ぞ う か

した｡ 

職 業 実 習
しょくぎょうじっしゅう

で私は洞察
どうさつ

を広めたに知識
ち し き

を得たことで様々な新しい経験を取得
しゅとく

した｡職業実習をしているうちのもらった経験は人々に特
とく

に自分に役に立つの希望
き ぼ う

で

ある｡ 

 

 

 

 


