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Abstraksi 

Pcmbangunan scktor panwisata khususnya di bidang pcrhotclan rncnuntut 
tersedianya sumber daya manusia yang handala di hiclnng pcrhotclan. Hal ini 
menjadikan Icmbaga pcndidikan pcrhotelan bcrusaha untuk mcmcnuhi kcbutuhan 
tersebut. Bcrbagai jenis pe;latihan yang bcrtujuan untuk mcndidik cal on tcnaga 
kerja yang bcrkualitas terus dilakukan olch lembaga pendidikan lcwat program 
pelatihan intern rnaupun ckstem seperti dalam prOb'Tam PKL yang dilakukan di 
hotel-hotel. Dan program PKL diharapkan akan dihasilkan SDM yang 
dibutuhkan oleh dunia kcrja. Dalam pcnclitian in! akan dituliskan sejauh mana 
manfaat dan pcngaruh program on the job training I PKL dalam mcningkatkan 
ketrarnpilan trainee (pescrta). Metode yang digunakan dalam pene!itian ini adalah 
deskriptif k""litatif dan data digali dari informan teknik pcngumpulan data 
dengan observasi, wawancara, dan mcnggunakan bahan dokumen. Observasi yang 
dilakukan adaJah observasi langsung yaitu penulis menjadi anggota dan 
komunitas yang di teliti. Hasil yang didapat menyatakan bahwa ketrampilan yang 
dipcroleh trainee setcJah mcngikuti program PKL I on the job training ini 
mcrupakan tingkat kctrampilan dasar yaitu suatu tingkatan ketrampilan yang baru 
mcnjadi keahlian pokok dari seorang pakar alau ahli hal ini tcrjadi karcna banyak 
faktor yaitu diantaranya \vaktu PKL yang relatif singkat. Faktor lainnya adalah 
peserta training bclum memciliki ketrampilan dasar tcrscbut schingga scbagian 
waktu PKL tcrrnakan olch materi tcrscbut.naumun dcmikian program PKL Ictap 
memiliki manfaat yang besar sekali dalam peningkatan kctrampilan para trainee 
walaupun ketrampilan tcrsebut masih jauh dari standar dunia kcrja. 


