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   BAB V 

1 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan magang ini saya mendapatkan banyak pengetahuan 

secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, 

sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika 

melaksanakan magang.  

Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran  yang 

tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti 

peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar 

tugas- tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Dengan telah menjalankan program magang kampus merdeka di PT. 

Indonesia Comnets Plus (ICON+) akhirnya saya mendapatkan banyak hal, 

baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia 

kerja, yang tidak saya dapatkan di waktu kuliah. PT. Indonesia Comnets 

Plus (ICON+) itu sendiri merupakan anak perusahaan dari PLN, yang 

menyediakan paket layanan internet, seperti wifi.  

Begitu banyak pengalaman yang penulis dapatkan dalam melaksanakan 

magang kerja yang berlangsung selama 6 bulan ini, penulis yang awalnya 

kurang percaya diri berbicara dengan orang baru, menjadi terbiasa dan tidak 

canggung karena telah beberapa kali terjun ke lapangan ke rumah-rumah 

pelanggan menawarkan wifi. Tidak hanya itu saja, banyak hal lain yang 

penulis dapatkan ketika mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda bidang, 

dengan begitu penulis mengetahui struktur alur pekerjaan yang ada 

dibidang-bidang tersebut. 
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5.2 Saran 

Berikut adalah saran-saran yang dirangkum dalam kegiatan magang ini: 

a. Saran bagi ISB Atma Luhur 

Dalam setiap kegiatan harus terstruktur dan jelas, agar tidak terjadinya miss 

komunikasi dan juga pemberitahuan secara mendadak yang dapat merepotkan 

mahasiswa. 

Meningkatkan skill dan pengetahuan peserta didiknya, dengan mengingat 

persaingan yang semakin ketat di era sekarang ini dengan melengkapkan 

sarana praktik yang berorientasi dengan perkembangan era. 

Dalam pengurusan suatu kegiatan atau apapun, diharapkan bagian pengurusan 

membantu dengan baik dan tidak menghambat proses pengurusan, sehingga 

dapat meringankan beban mahasiswa 

b. Saran bagi PT Indonesia Comnets Plus Kantor Perwakilan Bangka Belitung 

Perusahaan harus mampu meningkatkan rasa percaya dan kerjasama terhadap 

para karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja. 

 


