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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dengan di adakannya program Praktik Kerja Lapangan,  dapat memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat 

di bangku perkuliahan ke dunia kerja. Terlaksananya Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di sebuah Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akan 

dunia kerja mahasiswa terkait yang telah di sesuaikan dengan bidang studinya.   

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Cempaka Putih, Jakarta 

Pusat. Perusahaan ini bergerak di bidang ketenagalistrikkan. Selama Praktikan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Perusahaan Listrik Negara Area 

Cempaka Putih Praktikan ditempatkan pada Divisi Niaga. 

       Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan memperoleh 

banyak pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan Niaga. Sehingga 

Praktikan dapat menyimpulkan bahwa:  
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1. Praktikan mendapatkan gambaran yang luas mengenai dunia kerja; 

2. Praktikan mendapatkan kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, 

mampu bersikap, mampu berorganisasi dengan orang lain, memecahkan 

masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja; 

3. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 

berkuliah dikelas di dalam dunia kerja. 

B. Saran 

       Berikut adalah beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain:  

1. Saran bagi Praktikan 

a. Praktikan harus lebih banyak belajar mengenai pengetahuan akademik 

maupun non akademik sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), 

b. Praktikan harus lebih disiplin, teliti dan bertanggung jawab pada saat 

menjalankan tugas yang diberikan, 

c. Praktikan harus dapat menjaga hubungan dan komunikasi yang baik 

dengan pembimbing di perusahaan agar kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) tersebut dapat berjalan lancar. 
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2. Saran bagi Universitas 

a. Pihak Universitas Negeri Jakarta seharusnya memberikan saran 

perusahaan kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari 

tempat, Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

3. Saran bagi PT. Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya Area 

Cempaka Putih 

a. Pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya 

Area Cempaka Putih diharapkan dapat terus menjalin hubungan dengan 

pihak Universitas agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat 

berjalan dengan baik. 


