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BAB V    
 

 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan kesempatan yang sangat 

penting yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengetahui kesiapan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dari Universitas. Di samping itu 

kegiatan Praktik ini berguna untuk mendapatkan informasi serta pengalaman dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun dalam pelaksanaan saya mendapatkan 

kesempatan untuk Praktik Kerja Lapangan di divisi Tata Usaha, Suku Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. 

 

Dalam melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, mahasiswa dilatih 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan, para pekerja di perusahaan 

dan lembaga pemerintahan, memahami betul tugas – tugas yang diberikan dan 

dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Hal lain juga penting adalah meningkatkan kepercayaan diri dan 

keterampilan dalam mengolah perintah dan mampu menjalankannya. 

 

Melalui Praktik Kerja ini saya mendapat pengalaman belajar bekerja sama 

dengan para staf dan teman – teman PJLP dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda. Saya juga menghadapi lingkungan kondusif yang didalamnya terdapat 
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suasana saling menghargai sesama pekerja baik dari para pekerja yang memiliki 

jabatan tertinggi hingga terendah, dan belajar mengikuti peraturan – peraturan yang 

berlaku di lingkungan kerja. 

 

5.2. Saran 

5.2.1 Saran Bagi Mahasiswa 

Saat melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur, peserta magang hendaklah lebih 

aktif dan melakukan inisiatif untuk melakukan pekerjaan tanpa menunggu perintah 

dari atasan, jangan merasa takut atau khawatir karena seluruh staf senantiasa akan 

mendapingi dan membantu kita bila mengalami kesulitan. Jagalah sikap, tingkah 

laku dan kesopanan di tempat Praktik Kerja. 

 

Memanfaatkan kesempatan kerja dengan baik untuk mencari pengalaman dan 

informasi serta pengalaman baru. Janganlah malu bertanya pada para staf, karena 

semua itu akan berguna untuk kita dikemudian hari. Hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah jangan jadikan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan semata- 

mata hanya untuk memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga sebagai pembelajaran dan 

pengalaman berharga dan tambahan ilmu untuk masa yang akan datang. 
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5.2.2 Saran Bagi Universitas 

Saran untuk Universitas Darma Persada sebagai salah satu perguruan tinggi 

yang menjadi sarana pencipta generasi unggul berbasis akademis adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Memberikan dukungan berupa mata kuliah tentang kepariwisataan dan 

kebudayaan yang lebih spesifik. 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas Darma Persada dengan 

Kementrian Pariwisata. 

3. Menyediakan layanan konsultasi terkait minat mahasiswa agar dapat 

disesuaikan dengan tempat kegiatan praktik kerja lapangan yang nanti 

akan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya masalah/kendala saat 

melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di kemudian hari. 

4. Menambah kerjasama dengan pihak atau instansi-instansi lain di luar 

kerjasama antar Universitas dengan pihak atau instansi-instansi yang 

sudah ada, agar mahasiswa dapat lebih menyesuaikan tempat kegiatan 

praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan nanti dengan minat dan 

bidang yang mereka kuasai. 

 

 

 


