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ABSTRAK 

 

 

Tugas praktik kerja ini dilakukan sebagai prasyarat kelulusan di Universitas 
Widyatama Fakultas Bahasa Program Studi Bahasa Jepang D3, penulis melakukan praktik 
kerja di DISHUBPARPOSTEL yang berlokasi di Jl. Veteran No. 1 Purwakarta. Waktu kerja 
praktik   dilakukan selama kurang lebih 100 jam, terhitung mulai tanggal 17 Januari 2011 
sampai dengan tanggal 2 Maret 2011. 

Adapun pokok bahasan Tugas akhir ini difokuskan pada, Kabupaten Purwakarta 
memiliki tempat pariwisata yang menarik untuk wisatawan asing. Potensi pariwisata yang 
ada di Kabupaten Purwakarta yang bisa menarik wisatawan asing khususnya wisatawan 
Jepang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta. 

Selama praktik kerja lapangan penulis ditempatkan di administrasi bidang 
kebudayaan. Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan 
antara lain mencatat keluar masuknya surat yang masuk ke bidang kebudayaan  setiap 
harinya, mengumpulkan data yang dibutuhkan masyarakat Purwakarta, menyebarkan 
informasi kepada masyarakat. 

Pada saat waktu senggang penulis melihat arsip – arsip tentang kebudayaan dan 
pariwisata yang ada di DISHUBPARPOSTEL serta memahami informasi yang ada, juga 
mengamati kegiatan yang dilakukan pegawai DISHUBPARPOSTEL saat observasi 
kebudayaan dan pariwisata. Contohnya seperti terjun langsung ke tempat-tempat pariwisata, 
untuk memantau langsung pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut, memeriksa 
fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Serta mencari padanan kata dalam bahasa Jepang 
untuk menambah wawasan. 

Objek wisata yang berada di Kabupaten Purwakarta meliputi, objek wisata alam, 
objek wisata gedung bersejarah, objek wisata kuliner, objek wisata kriya. Objek - objek 
wisata tersebut berpotensi terhadap wisatawan asing khususnya wisatawan Jepang. 

Orang Jepang sangat suka sekali bepergian ke tempat-tempat pariwisata yang potensi 
alamnya sangat bagus, terutama ke tempat-tempat yang belum mereka tahu, atau senang 
melakukan hal yang baru. 

Dari hasil pengamatan metode survei dan wawancara, objek wisata di Kabupaten 
Purwakarta perlu dibenahi dan dikembangkan, diharapkan dapat menarik wisatawan asing 
khususnya wisatawan Jepang sehingga, dapat menambah income untuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta dapat dikenal ke mancanegara. 


