
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Wisata Edukasi Hasmilk KPS 

Gunung Gede, penulis mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya reservasi dan 

guiding pada dunia pariwisata. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman dari dunia 

kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk 

mencerdaskan bangsa bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan memperkenalkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dijalani sejak dini. Dalam hal ini, dalam membangun generasi yang 

lebih baik membutuhkan kerja sama dari banyak pihak. Seperti yang pernah penulis dengar, 

bangsa yang baik membiasakan mengkonsumsi susu yang baik sejak dini. Sedangkan di 

Indonesia, akhir-akhir ini marak penipuan ataupun pemalsuan pada produk makanan. Oleh 

karena itu Wisata Edukasi Hasmilk dan KPS Gunung Gede memulainya dengan 

memberikan karya mereka yang terbaik dan original tanpa membubuhi hal-hal yang tidak 

diperlukan yang semata-mata demi meningkatkan keuntungan. Produk-produk dari 

Hasmilk pun terjamin kemurnian dan kehigienisannya. Dengan begitu, bangsa ini tidak 

perlu lagi mengimpor susu dari luar negeri, karena di Indonesia pun masih banyak yang 

berpotensial mempersembahkan yang terbaik bagi generasi-generasi penerus bangsa, 

contohnya Wisata Edukasi Hasmilk KPS Gunung Gede bersama produk-produknya. 



 Untuk menjadi seorang penerima reservasi dan guide di sini, harus memiliki 

kemampuan khusus dalam bahasa asing. Apalagi bila menghadapi dunia kerja yang lebih 

luas pada bidang yang sama. Selain itu, pengetahuan kita pun dituntut untuk selalu 

meningkat dan lebih baik. Kemampuan berbicara di depan umum pun sangat penting untuk 

kita perhatikan. 

 Penulis pun dituntut untuk lebih memperhatikan penampilan. Ketika berhadapan 

dengan orang dari dunia luar, harus berpenampilan rapi dan menarik serta percaya diri. 

Karena penampilan pun akan menjadi penilaian pertama  orang lain terhadap kita. Selain itu, 

penulis dituntut untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Hal itu dilakukan karena dalam 

dunia kerja yang berhadapan dengan orang lain secara langsung, penulis harus bisa fokus 

dan konsentrasi dengan pekerjaan yang sedang dijalani. Seperti kata pepatah, “Dalam 

Tubuh Yang Sehat, Terdapat Jiwa Yang Kuat”. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran untuk Wisata Edukasi Hasmilk KPS Gunung Gede 

 Untuk bisa mewujudkan visi dan misinya, akan lebih baik jika dari pihak Hasmilk 

mengadakan promosi ataupun marketing ke tingkat yang lebih luas. Selain itu, lebih giat 

lagi menghadiri workshop-workshop pengembangan usaha dan acara-acara ataupun 

pameran-pameran yang diadakan baik di dalam kota maupun sampai ke luar kota Sukabumi. 

 Dalam hal pengelolaan wisata, akan lebih baik jika Hasmilk menambahkan lagi 

atraksi-atraksi wisatanya menjadi lebih menarik lagi untuk dikunjungi, sehingga Hasmilk 

akan lebih mudah mewujudkan visi dan misinya. 



5.2.2. Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

 Agar mahasiswa bisa lebih mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di 

perguruan tinggi dengan dunia kerja, sebaiknya pihak universitas ataupun fakultas bekerja 

sama dengan perusahaan yang memiliki kaitan erat dengan bidang study yang diambil oleh 

mahasiswa. Sehingga ketika akan menjalani Praktik Kerja Lapangan, fakultas bisa member 

pilihan kepada mahasiswanya mengenai perusahaan mana yang ingin diambil oleh 

mahasiswanya. 

 Selain itu, dalam hal pariwisata, bahasa asing cukup berperan penting. Oleh karena 

itu, akan lebih baik jika fakultas bisa  memberikan pendalaman yang lebih mengenai 

pariwisata kepada mahasiswanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


