
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari uraian pada bab sebelumnya secara keseluruhan pada peranan media 

on-line sebagai sarana mencari kerja. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan sarana media on-line kini mencari dan melamar pekerjaan dirasa tidak 

begitu sulit lagi, tentunya dengan bantuan situs lowongan kerja yang disediakan 

oleh PT. ACM (karir-up). Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, lokasi kerja, 

fasilitas yang didapat serta gaji/upah yang seperti apa yang kita inginkan dengan 

mudah bisa kita dapatkan.  

 Merujuk salah satu situs (www.portalhr.com) dalam artikelnya pun  

mengatakan jaringan on-line kini makin dipercaya untuk mencari kerja, karena 

menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga rekrutmen Robert Half 

International (RHI) yang berpusat di California. Survei yang dilakukan di Canada 

dan AS, menemukan bahwa dalam tahun-tahun mendatang, situs-situs jaringan di 

internet akan semakin berguna. 

 Dengan hasil survei diatas sangat terlihat jelas peranan media on-line 

dimasa kini sangat penting, terutama dalam hal mencari kerja. Mencari kerja 

melalui media on-line sepertinya akan banyak dipilih masyarakat, dikarenakan 

mencari ataupun melamar kerja melalui media on-line terasa lebih efektif dan 

efisien. 



5.2  Saran 

 Dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya di bidang internet, 

pasti kejahatan didunia maya pun semakin meningkat. Penipuan melalui dunia 

maya semakin marak terjadi, maka dari itu para pencari kerja jangan sampai 

tertipu dengan lowongan kerja yang tidak resmi atau tidak memiliki data yang 

tidak begitu jelas yang akhirnya hanya merugikan para pencari kerja. 

 Sedangkan untuk memaksimalkan jalur on-line dalam mencari pekerjaan, 

salah satu situs di internet RHI (www.portalhr.com) menyarankan para pencari 

kerja melalui media on-line untuk : 

• Menuliskan profil secara hati-hati  

• Meminta rekomendasi  

• Membangun daftar kontak bisnis 

• Jangan membagikan sesuatu yang bersifat rahasia (pribadi) 

• Jangan berhenti membangun networking setelah berhasil mendapatkan 

pekerjaan 

Serta buatlah profil on-line yang menonjolkan salah satu keterampilan 

pengalaman dan bangunlah jaringan dengan kontak-kontak bisnis terus-menerus.  

5.2.1 Saran untuk PT. ACM 

 Sebaiknya perusahaan lebih memperjelas apa yang akan penulis kerjakan 

selama praktek kerja dilaksanakan, agar penulis memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan. Ada baiknya jadwal mahasiswa PKL 



ditentukan oleh perusahaan agar mahasiswa bisa lebih disiplin dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

5.2.2 Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

 Sebaiknya tempat mahasiswa melakukan praktik kerja ditentukan dari 

pihak kampus, agar apa yang akan mahasiswa kerjakan lebih terarah dan jelas. 

Jangan sampai keluar dari ilmu pendidikan yang telah mahasiswa peroleh selama 

mengenyam bangku kuliah, agar apa yang telah mahasiswa dapat selama kurang 

lebih 3 tahun dapat dibagi dan bermanfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri 

ataupun  masyarakat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


