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BAB IV 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum, kegiatan PKL yang penulis lakukan di PT. Asuransi Jiwa 

Bumiputera Kantor Cabang Menggala telah terlaksana dengan baik. Dari hasil Praktik 

Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dapat: 

1. Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dalam 

mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sesungguhnya di masa mendatang. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal serta belajar 

tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan solusi 

di tempat Praktik Kerja Lapangan. 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di perkuliahan kedalam 

kehidupan nyata di tempat Praktik Kerja Lapangan. 

4. Meningkatkan hubungan baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 
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4.2  Saran 

Dari hasil pembahasan di atas dan melihat fakta yang ada. Maka penulis mencoba 

memberikan saran sebagai masukan bagi Mahasiswa dan Universitas, sebagai berikut: 

1. Untuk Mahasiswa 

a. Diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 

Praktik Kerja Lapangan. 

b. Diharapkan mahasiswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

Instansi/perusahaan. 

c. Diharapkan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan dosen 

pembimbing agar segala sesuatu yang dilaksanakan selama kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dan 

memberikan hasil yang maksimal. 

2. Untuk Universitas 

a. Menjalin komunikasi yang baikdengan perusahaan yang menjadi tempat 

PKL  mahasiswa sebelumnya, guna mempermudah mahasiswa berikutnya 

yang ingin PKL di perusahaan tersebut. 

b. Memberi list dafrar perusahaan yang sudah menjadi tempat mahasiswa PKL 

Universitas untuk mahasiswa berikutnya. 

c. Memberikan bimbingan tambahan terkait permasalahan ditempat PKL yang 

sering dialami mahasiswa sebelumnya 
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