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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan PKL di Swadharma Duta Data (SDD) di divisi Consultant 

Management Group,praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bagaimana 

dunia kerja sebenarnya. Kesimpulan yang bisa diambil oleh praktikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktikan mengetahui bagaimana ruang lingkup kerja yang ada di Swadharma 

Duta Data (SDD). 

2. Memperoleh manfaat besar seperti kemampuan dalam membuat kepustusan serta 

beratnya memikul tanggung jawab terhadap pekerjaan yang tidak diperoleh 

selama menjalani perkuliahan. 

3. Praktikan telah menyelasaikan PKL terhitung tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 

8 September 2017. 

4. Praktikan mengetahui cara kerja konsultan seperti bagaimana melakukan 

pekerjaan sesuai keinginan klien, bagaimana menganalisis suatu isu berkaitan 

dengan pekerjaan untuk klien di divisi Consultant Management Group 

Swadharma Duta Data (SDD). 

5. Praktikan mendapatkan pelajaran bagaimana bekerja dengan tim dan mengerjakan 

tugas secara teliti serta memenuhi tanggung jawab yang ada. 
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B. Saran 

1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 

a. Diharapkan Universitas Negeri Jakarta khususnya prodi S1 Manajemen,memberikan 

bimbingan bagi para mahasiswanya yang akan melakukan PKL supaya mahasiswa 

memiliki persiapan yang cukup. 

b. Universitas Negeri Jakarta khususnya prodi S1 Manajemen,memberikan rekomendasi 

kepada mahasiswa terkait perusahaan-perusahaan mana yang bekerjasama dengan 

Universitas Negeri Jakarta untuk melaksanakan PKL. 

c. Pemberian daftar dosen pembimbing dilakukan sebelum PKL agar mahasiswa bisa 

melakukan sharing terkait PKL. 

d. Pihak Fakultas dan Universitas meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan 

terkait pembuatan surat izin pelaksanaan PKL. 

 

2. Saran untuk Mahasiswa 

a. Melatih kemampuan komunikasi dengan baik agar pelaksanaan PKL berjalan dengan 

baik. 

b. Mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan PKL jauh-jauh hari agar 

persiapan menjadi lebih matang. 

c. Mahasiswa harus aktif dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

d. Mengetahui bidang kerja yang akan ditempuh sebelum pelaksanaan PKL supaya tidak 

kesuliatan saat hari H pelaksanaan. 

e. Mencari koneksi sebanyak mungkin agar mempermudah dalam mendapatkan tempat 

PKL. 
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3. Saran untuk Perum Swadharma Duta Data 

a. Diharapkan Swadharma Duta Data (SDD) membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait program PKL,seperti job description yang jelas,kontrak kerja PKL,dan lain-lain 

sehingga mahasiswa tidak merasa bingung ketika melaksanakan PKL. 
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