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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan di Loka Monitor SFR 

Pangkalpinang saya selaku peserta magang telah mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan yaitu telah melakukan berabagai kegiatan sesuai yang telah 

diintruksikan oleh pembimbing lapang dan dapat menyelesaikannya, selain itu 

dalam pelaksanaan kegiatannya juga saya mempelajari tentang penyusunan 

laporan keuangan pada instansi. Saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana 

suasana dunia kerja yang sesungguhnya, wawasan dan keterampilan baru yang 

nantinya dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja.Dalam menghadapi dunia kerja di 

masa depan saya menyimpulkan dibutuhkannya softskill dan hardskill. Softskill 

dibutuhkan untuk menjadi sumberdaya yang kompeten nantinya adalah 

kepemimpinan, pemecahan masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, 

berpikir kritis, kerjsama tim, kemampuan analisa dan percaya diri. Sedangkan 

untuk hardskill yang perlu dimiliki adalah mampu dalam melakukan pekerjaan 

sesuai dengan bidang keilmuannya. Sehingga ini bisa menjadi bekal saya dalam 

menghadapi dunia kerja nanti setelah lulus bangku kuliah. 

 

5.2 Saran 

 Selama melakukan kegiatan magang di Loka Monitor SFR Pangkalpinang, 

ada beberapa saran yang akan saya sampaikan untuk semua pihak agar kegiatan 

magang ini dapat berjalan lebih baik kedepannya. 

Berikut adalah saran yang dirangkum dalam kegiatan magang ini: 

a. Saran bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa lebih mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan 

magang. 
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2. Kita harus memperhatikan keaktifan untuk memperoleh keterangan 

apa saja yang masih belum kita ketahui dengan bertanya kepada 

pembimbin. 

3. Mahasiswa diharapkan mampu menjaga kerahasiaan data instansi di 

tempat magang. 

4. Selama magang praktik hendaknya  melaksanakan pekerjaan dengan 

ikhlas, disiplin, dan giat untuk mencapai hasil yang optimal. 

 

b. Saran bagi ISB Atma Luhur 

1. Pihak Kampus tetap senantiasa menjaga hubungan dengan pihak 

instansi secara kooperatif sehingga terwujud hubungan timbal balik 

yang positif diantara kedua pihak. 

2. Pihak ISB Atma Luhur harus menjalin kerja sama dan hubungan yang 

baik dengan beberapa instansi atau perusahaan dan memperluas 

jaringannya agar mempermudah mahasiswa dalam memperoleh tempat 

praktik magang 

c. Saran bagi Loka Monitor SFR Pangkalpinang 

1. Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan praktik magang 

hendaknya Loka Monitor memberikan tempat khusus,dimana nantinya 

bagian ini dapat mengkoordinir dan pengarahan serta pengetahuan 

kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik magang. 

2. Memberi kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu 

pekerjaannya  dan sebaiknya para mahasiswa diberikan tugas sesuai 

dengan program keahlian yang dimilikinya , biarpun berbeda tapi 

masih ada kaitanya dengan jurusan yang dimiliki peserta magang, 
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