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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan  

 Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari berbagai uraian yang telah 

dikemukakan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan/PKL di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memberikan pengetahuan kepada penulis 

mengenai sistem kerja dinas secara khususnya Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas dimana penulis di tempatkan. 

2. Penulis melakukan kegiatan seperti kegiatan membuat surat, merekapitulasi 

data, membuat surat tugas perjalanan, membuat daftar nominatif MTU dan 

Tembakau, membuat daftar peserta pemagangan ke Jepang, cara penginputan 

data yang telah selesai melaksanakan pelatihan, menyesuaikan data para 

peserta pelatihan MTU dan tembakau dengan sertifikat, membuat laporan SPJ, 

menginput perjalanan dinas. 

3. Program Pemagangan dan Pelatihan merupakan salah satu program strategis 

dalam mengurangi tingkat pengangguran yang efeknya berkontribusi 

signifikan menekan dampak krisis ekonomi global, meningkatkan devisa 

negara, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 

4. Program Pemagangan dan Pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang ada di Indonesia serta mengurangi tingkat pengangguran. 

5. Antusias instansi pemerintah mendukung untuk segala kelancaran Program 

Pemagangan dan Pelatihan ke Jepang sehingga mengupayakan berbagai 

dukungan keperluan pelatihan. 

6. Dengan adanya Program Pemagangan dan Pelatihan ke Jepang memberi 

manfaat terhadap sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang dapat 

menyalurkan tenaga kerjanya, maupun perolehan devisa. 

7. Dalam menjalankan Program Pemagangan dan pelatihan ditemukan beberapa 

kendala yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. 
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5.2      Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/PKL di Bidang Pelatihan 

dan Produktivitas, penulis mencoba untuk memberikan beberapa masukan yang 

diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas 

dalam memajukan Program Pelatihan dan Pemagangan ke Jepang maupun bagi 

Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama. 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Saran untuk Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi  Jawa 

Barat 

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat, yang ingin melaksanakan Program 

Pemagangan dan Pelatihan ke Jepang. 

2. Lebih meningkatkan kualitas promosi terhadap Program Pemagangan dan 

Pelatihan ke Jepang kepada masyarakat. 

3. Sarana dan Prasarana sebaiknya ditingkatkan kembali agar kualitas peserta 

jauh lebih baik. 

4. Meningkatkan kualitas dari para peserta yang akan magang ke Jepang 

sebelum di berangkatkan. 

5. Sebagai tempat yang dipilih dan dipercaya oleh perguruan tinggi untuk 

menerima, membimbing dan mengarahkan mahasiswa yang melaksankan 

Praktik Kerja Lapangan Dinaskertrnas Provinsi Jawa Barat dapat memberi 

pengarahan yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi pembelajaran dan 

pengalaman bagi mahasiswa serta membantu, mempermudah, meringankan 

dan mempercepat pekerjaan sebuah unit kerja. 

 

5.2.2      Saran untuk Fakultas, Jurusan dan Mahasiswa 

1. Penulis mengharapakan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi 

mengenai cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa 

dapat menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari 

selama menimba ilmu di Universitas Widyatama, selain itu agar mahasiswa 

melaksankan peraktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga disaat terjun di 
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dunia kerja telah siapa dengan pengalaman yang didapatnya selama 

melaksanakan Peraktik Kerja Lapangan. 

2. Pihak jurusan hendaknya melakukan kerja sama dengan perusahaan-

perusahaan yang ada kaitannya dengan Jepang, sehingga mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama di perkuliahan. 

3. Pihak jurusan sebaiknya mempersiapakan mahasiswa agar mempunyai 

kemampuan non akademik, seperti etika dunia kerja, sehingga mahasiswa 

yang bersangkutan sanggup ditempatkan dibagian apapun dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan/PKL. 

 

5.3 Penutup 

Demikianlah uraian Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis laksanakan 

di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dalam penulisan 

laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis sadari masih jauh dari sempurna, dan 

juga masih banyak kesalahan dan kekurangan yang memerlukan perbaikan-

perbaikan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Segala saran maupun kritik 

yang menjadikan penulisan laporam Praktik Kerja Lapangan ini lebih sempurna  

sangat penulis harapkan, agar dikemudian hari laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

berguna bagi semua pihak. 

 


