
 
 

 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

PKL merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi 

mahasiswa tingkat akhir program Diploma. Penulis berkesempatan melaksanakan 

PKL di LPP Radio Republik Indonesia VOI (Voice of Indonesia) selama hampir 

satu bulan. Voice of Indonesia terkait erat dengan peran historisnya dalam 

pembentukan negara Indonesia pada tahun 1940-an, sebagai "Radio Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia” yang dikenal luas sebagai Voice of Free Indonesia. 

Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia mendiang Bapak Yusuf Ronodipuro, 

beliau menyiarkan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Melalui gelombang 

pendek transmisi di Bandung, "Radio Diplomasi" ini berhasil menarik perhatian 

masyarakat dunia dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 yang segera diakui oleh negara-negara luar, seperti India, Mesir dan 

lainya. Pada tahun 1950 Voice of Free Indonesia mengubah nama ke Voice of 

Indonesia atau Suara Indonesia.  

Penulis diberikan tugas untuk menerjemahkan berita dan artikel dari 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang serta menyiarkan berita. Selama 

melaksanakan PKL banyak hal yang belum dipahami oleh penulis tapi berkat 

bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh lembaga dengan baik. Penulis melihat pentingnya disiplin dan kerja 

sama dalam dunia kerja. Para karyawan  di LPP Radio Republik Indonesia VOI 

senantiasa bekerja dengan rapi, aktif dan terampil. 

 

5.2. Saran-Saran 

  Berikut adalah saran-saran yang ingin penulis sampaikan: 

 Bagi Mahasiswa 

1. Bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL sebaiknya dilaksanakan  

 pada saat liburan semester agar tidak mengganggu jadwal kuliah. 

2. Mahasiswa PKL wajib  menjaga nama baik almamater. 
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Bagi Universitas 

1. Sebaiknya pihak kampus menyediakan waktu tersendiri untuk mahasiswa  

 terutama jurusan D3 yang ingin melakukan PKL agar tidak mengganggu  

 jadwal kuliah. 

2. Menambah waktu PKL yang tadinya hanya diperbolehkan 1 bulan menjadi 

2 bulan atau 3 bulan, agar efektif dan karena jarang perusahaan atau 

sekolah mengadakan PKL hanya 1 bulan. 

 

Bagi Perusahaan Industri 

 LPP Radio Republik Indonesia bisa lebih banyak menampung mahasiswa 

PKL agar dapat mambantu para pencari PKL dan dapat mempermudah pekerjaan.   

 

Bagi Pembaca 

1. Melalui laporan PKL ini agar pembaca mendapat gambaran ketika akan    

  melaksanakan PKL. 

2. Menambah minat mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan di bidang  

  lain agar menjadi nilai tambah kemampuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


