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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan 

 Bahwa objek wisata di Kabupaten Purwakarta berpotensi terhadap wisatawan asing 

khususnya wisatawan Jepang. Adapun objek wisata yang berada di Kabupaten Purwakarta 

yaitu : 

a. Potensi wisata alam 

b. Potensi wisata bangunan bersejarah 

c. Potensi wisata kuliner 

d. Potensi wisata kriya 

Namun potensi tersebut belum dikembangkan secara luas sampai ke mancanegara 

khususnya Jepang. Padahal potensi objek wisata dapat mendatangkan income kota tersebut. 

Maka dari itu perlulah kiranya melakukan pembenahan dalam mempromosikan objek - objek 

wisata yang berada di Kabupaten Purwakarta. 

Padahal di Kabupaten Purwakarta terdapat objek – objek wisata yang dapat 

mendatangkan wisatawan asing, karena potensi tempat tersebut. Tetapi belum ada upaya 

pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan terobosan tersebut. 

4.2 Saran untuk Fakultas Bahasa 

1. Pihak Fakultas dan Jurusan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah 

Kabupaten Purwakarta, misalnya mengadakan kunjungan ke objek wisata yang 

berada di Kabupaten Purwakarta bersama orang – orang Jepang, atau melakukan 
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kegiatan akademik seperti seminar yang bertempat disalah satu objek wisata yang 

ada di Kabupaten Purwakarta. 

2. Mohon untuk pihak Fakultas atau Jurusan untuk memberikan sedikit gambaran 

kepada mahasiswa tentang praktik kerja lapangan, karena tidak sedikit mahasiswa 

yang merasa kebiingungan pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan. 

4.3 Saran untuk Mahasiswa Jurusan Bahasa Jepang  

1. Sebaiknya para mahasiswa yang hendak melakukan praktik kerja lapangan sudah 

mengetahui di mana mereka akan melakukan praktik kerja lapangan jauh hari 

sebelumnya. 

2. Dalam mencari tempat praktik kerja lapangan, sebaiknya mahasiswa tidak 

terfokus pada instansi yayng bergerak di bidang bahasa Jepang. Agar dapat 

mempraktikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dunia kerja nyata 

secara baik. 

3. Selama melakukan praktik kerja mahasiswa jurusan Jepang harus disiplin dan 

menjaga nama baik Universitas Widyatama. 

4.4  Saran untuk DISHUBPARPOSTEL 

 Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan pesan 

atau saran yang mungkin akan berguna untuk DISHUBPARPOSTEL, agar menjadi masukan 

untuk membangun DISHUBPARPOSTEL yang lebih berkualitas. Adapun pesan atau saran 

penulis bagi DISHUBPARPOSTEL adalah : 
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1. Sebaiknya DISHUBPARPOSTEL membenahi penyimpanan arsip – arsip pariwisata 

maupun kebudayaan. 

2.  Sebaiknya pegawai DISHUBPARPOSTEL khususnya mengetahui dan menguasai 

bidangnya masing – masing.    


