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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa di Biro Perekonomian Dan 

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya telah mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan yaitu mahasiswa telah melakukan berbagai kegiatan sesuai yang 

diinstruksikan oleh pembimbing lapangan dan dapat menyelesaikannya, selain itu dalam 

pelaksanaan kegiatannya juga mahasiswa mempelajari sistem informasi dalam bidang IT dan 

Perencanaan Ekonomi Pembangunan dalam magang nyata dunia kerja. Selain itu mahasiswa 

mendapatkan pengalaman bagaimana suasana dunia kerja yang sesungguhnya, wawasan dan 

keterampilan baru yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja. Pengalaman tersebut 

sebagian besar tidak didapatkan di perkuliahan di mana di dunia kerja lebih banyak praktiknya. 

Dalam menghadapi dunia kerja di masa depan mahasiswa menyimpulkan dibutuhkannya 

softskill dan hardskill. Softskill dibutuhkan untuk menjadi sumberdaya yang kompeten nantinya 

adalah kepemimpinan, pemecahan masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir 

kritis, kerjasama tim, kemampuan analisa dan percaya diri. Sedangkan untuk hardskill yang 

perlu dimiliki adalah mampu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya. 

 
5.2 Saran 

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Biro Perekonomian Dan Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih efisien dan efektif 

serta mencatat ilmu pengetahuan apa yang telah di dapatkan dalam magang kerja lapangan 

sangatlah tidak menjadi masalah. Dengan adanya kerja sama tim yang baik dalam dunia kerja 

sangat membantu bagi mahasiswa yang sudah melakukan magang kerja lapangan dengan 

mudah. 

Saran untuk Mahasiswa : 

- Sebelum melakukan praktik mahasiswa harus memiliki bekal materi yang sudah disiapkan 

- Selalu aktif dalam bertanya apabila tidak mengetahui apa yang dikerjakan maka bertanya agar tidak 

sulit dalam melakukan praktik magang kepada pembimbing 

- Memperhatikan keterampilan diri seperti yang sudah diterapkan 

- Melakukan pekerjaan dengan ikhlas, jujur, dan disiplin selama praktik magang 
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Saran untuk Prodi ISB ATMA LUHUR : 

- Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan lebih lanjut kepada tiap mahasiswa yang akan 

mengikuti kerja praktik, sehingga mahasiswa lebih siap dan tidak canggung dalam menghadapi 

kerja praktik lapangan. 

- Perlu adanya suatu pengarahan / rekomendasi dari Fakultas tentang tempat kerja praktek yang 

baik dan berkualitas. 


