
 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari berbagai uraian yang telah 

dikemukakan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan/PKL  di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Barat memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai sistem kerja dinas secara 

umum dam khususnya Bidang Pemasaran dimana penulis ditempatkan. Penulis diberi 

kesempatan untuk mengetahui rangkaian kegiatan dan langkah-langkah promosi yang 

dilakukan Bidang Pemasaran. 

2. Penulis melakukan berbagai kegiatan administrasi yang dipandang sebagai langkah awal 

dalam menyelenggarakan suatu kegiatan Promosi Kepariwisataan dan Seni Budaya. 

Sehingga penulis dapat mengetahui mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam 

mempromosikan suatu kegiatan, seperti perizinan, ajakan kerjasama/koordinasi dengan 

berbagai pihak yang bergerak di bidang pariwisata, bahan-bahan promosi yang 

diperlukan kegiatan tersebut, dan lain sebagainya. 

3. Jawa Barat Travel Exchange (JTX) merupakan event tahunan yang diselenggarakan  

kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi 

Kepariwisataan yang ada di Jawa Barat dalam hal ini DPD ASITA Jawa Barat dibantu 

oleh BPD PHRI Jawa Barat. Materi yang digelar pada kegiatan JTX (Jawa Barat Travel 

Exchange) ini antara lain,  Travel Exchange/Kontak Bisnis, Post Tour/Familiarization 

Trip, Art Performance/Pergelaran Kesenian  



4. Jawa Barat Travel Exchange (JTX) merupakan salah satu media promosi yang handal 

dan memiliki peranan penting dalam promosi pariwisata Jawa Barat dan dikemas dalam 

bentuk pasar wisata. Dimana para pemasok   produk-produk pariwisata atau biasa disebut 

sellers (hotel, restoran, instansi pariwisata nasional dan daerah, kawasan wisata, 

maskapai penerbangan, dan sebagainya) bertemu dan melakukan transaksi dengan para 

pembeli/buyers (agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata dan pengatur wisata 

lainnya). 

5. Antusias peserta baik dari dalam maupun luar negeri pada kegiatan JTX (Jawa Barat 

Travel Exchange) dari tahun ke tahun merupakan keberhasilan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan promosi pariwisata. 

6. Kegiatan JTX (Jawa Barat Travel Exchange) meningkatkan arus kunjungan wisatawan 

nusantara maupun mancanegara melalui penjualan produk/paket wisata Jawa Barat, serta 

meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Seni Budaya Daerah Jawa Barat. Partisipan 

yang ikut dalam kegiatan JTX adalah buyers, sellers, exhibitors, travel writer serta 

seniman dan budayawan.  

7. JTX (Jawa Barat Travel Exchange) banyak memberikan manfaat terhadap 

kepariwisataan Jawa Barat, baik dalam bentuk peningkatan kunjungan wisatawan, 

perolehan devisa maupun peningkatan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian 

Negara. 

8. Bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang perlu mendapat 

perhatian, diantaranya yang disebabkan oleh terbatasnya lokasi kegiatan yang 

representative serta perlu adanya persiapan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

 

 

 



5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/PKL di Bidang Pemasaran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa masukan yang diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Bidang Pemasaran 

dalam memajukan Pariwisata dan Seni Budaya Jawa Barat maupun bagi Fakultas dan Jurusan 

Bahasa Jepang Universitas Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut. 

 

5.2.1  Saran untuk DISPARBUD Provinsi Jawa Barat 

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat dan para peserta JTX (Jawa Barat Travel Exchange) 

terhadap pariwisata dan budaya di Indonesia dengan cara menambahkan agenda acara 

pada kegiatan JTX di setiap tahunnya, sehingga masyarakat dan para peserta JTX tidak 

merasa bosan dengan kegiatan tersebut. 

2. Memberikan motivasi kepada masyarakat, pelaku bisnis pariwisata dan pemerintah untuk 

lebih memantapkan Provinsi Jawa Barat sebagai Daerah Budaya dan Tujuan Wisata 

Andalan di Indonesia melalui ajang promosi yang melibatkan banyak massa di dalamnya 

agar bisa menarik wisatawan domestik dan mancanegara serta investor untuk berkunjung 

dan berinvestasi. 

3. Meningkatkan apresiasi masyarakat Nasional dan Internasional terhadap seni budaya 

daerah dengan lebih meningkatkan kualitas promosi kepariwisataan dan seni budaya Jawa 

Barat secara konsisten. 

4. Sebagai antisipasi terhadap pelaksanaan komitmen bersama secara menyeluruh dalam 

rangka menyemarakkan kepariwisataan di dalam negeri dan menumbuhkan mobilitas 

pariwisata antar daerah tujuan wisata, perlu kiranya dibangun jalinan kerjasama yang 

lebih kokoh dan lebih teratur antara pejabat pemerintah di bidang kebudayaan dan 



pariwisata dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar usaha mencari jalan keluar 

sebagai persoalan kebudayaan pariwisata dapat dilakukan secara bersama-sama. 

5. Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, seniman, budayawan, pelaku bisnis 

pariwisata dan pemerintah dalam upaya menyatukan visi dan mewujudkan komitmen 

untuk lebih memantapkan Provinsi Jawa Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan di 

Indonesia. 

6. Sebagai tempat yang dipilih dan dipercaya oleh perguruan tinggi untuk menerima, 

membimbing dan mengarahkan mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 

sebaiknya DISPARBUD Provinsi Jawa Barat dapat mempersiapkan dan memberikan 

pengarahan yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi 

mahasiswa serta membantu, mempermudah, meringankan dan mempercepat pekerjaan 

sebuah unit kerja. 

7. Sarana dan prasarana lebih baik ditingkatkan kembali agar kualitas kerja dapat lebih baik. 

 

5.2.2  Saran untuk Fakultas, Jurusan dan Mahasiswa 

1. Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan rekomendasi 

mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai cara dan langkah-

langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat menggunakan kemampuannya 

sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama menimba ilmu di Universitas Widyatama, 

selain itu pula agar mahasiswa melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya 

sehingga disaat terjun di dunia kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman 

yang didapatnya selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

2. Pihak jurusan hendaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada 

kaitannya dengan negara Jepang, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang 

dipelajari diperkuliahan. 



3. Pihak jurusan sebaiknya mempersiapkan mahasiswa agar mempunyai kemampuan non 

akademik, seperti etika dunia kerja, sehingga mahasiswa yang bersangkutan sanggup 

ditempatkan dibagian apapun dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/PKL. 

4. Lakukanlah observasi tentang perusahaan dengan melakukan survei langsung ke tempat 

 praktik kerja yang dipilih. 

 

5.3  Penutup 

Demikianlah uraian Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis laksanakan di Dinas 

Kebudayaan dan Priwisata Provinsi Jawa Barat. Dalam penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini penulis sadari masih jauh dari sempurna, juga masih banyak kesalahan dan 

kekurangan yang memerlukan perbaikan-perbaikan mengingat keterbatasan pengetahuan 

yang penulis miliki. Segala saran maupun kritik yang menjadikan penulisan laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini lebih sempurna sangat penulis harapkan, agar dikemudian hari laporan 

praktik kerja ini berguna bagi semua pihak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


