BAB V
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN
Selama magang di alhamdulilah berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang
telah di tentukan. Dalam kegiatan magang ini banyak hal yang baru saya ketahui
dan banyak hal yang saya lakukan seperti maintenance CCTV, maintenance CPU,
maintenance X-ray, maintenance master clock, maintenance TV, maintenance
FIDS, serta mambantu men-dokumentasikan suatu kegiatan seperti pengambilan
video dan foto.
Dapat disimpulkan bahwa selama magang banyak sekali pengalaman baru,
mendapatkan pelajaran dan kegiatan praktek langsung yang dimana tidak saya
dapatkan selama di perkuliahan. Di tempat magang saya lebih menghargai waktu,
belajar bertanggung jawab pada tugas yang telah di tujukan kepada saya. Dan saya
merasakan suasana kerja yang sesungguhnya bahwa dunia kerja itu tidak semudah
yang dibayangkan dan belajar cara berkomunikasi dengan baik dan benar dengan
rekan kerja maupun atasan hingga bisa menjadi bekal untuk menghadapi dunia
kerja yang sesungguhnya setelah saya lulus kuliah nanti.

5.2. SARAN
Banyak sekali kekurangan dalam pembuatan laporan ini serta kekurangan
pada saat peluncuran program MBKM Kampus Merdeka ini. Semoga pihak
panitia dapat memperbaiki system management, planning serta pelaksanaan
MBKM Kampus Mengajar selanjutnya. Selama pembuatan laporan ini, penulis
banyak mengharapkan perubahan baik kedepannya walaupun tidak semuanya bisa
berjalan dengan baik. dan semoga laporan ini bisa menjadi bahan pertimbangan
pembaca dalam pembuatan tugas akhir atau jurnal dalam program MBKM
Kampus Mengajar ini yang berlangsung selama enam bulan. Ada beberapa saran
juga dari penulis untuk kegiatan magang keddepannya agar berjalan lebih baik
lagi.
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Berikut saran yang telah dirangkum oleh penulis dalam kegiatan magang ini;
1.

Saran untuk mahasiswa
a.

Mahasiswa harus mampu menjadikan pengalaman yang didapat berguna
untuk kedepannya saat memasuki dunia kerja.

b.

Mahasiswa lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan magang.

c.

Mahasiswa mampu bertanggung jawab saat melakukan perkerjaan, serta
mentaati peraturan yang berlaku di tempat magang.

d.

Mahasiswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik agar lebih akrab
di tempat magang sehingga menjadi betah dan senang hati mengikuti
kegiatan magang hingga selesai.

2.

Saran untuk ISB Atma Luhur
1.

ISB Atma Luhur bisa menempatkan mahasiswa lagi di PT Angkasa Pura
II .

2.

Bagi kampus ini awal yang baik untuk bisa membangun relasi Kerjasama
antara ISB Atma Luhur dengan Instansi atau kantor bisa merekrut dari
ISB Atma Luhur untuk bergabung.
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