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BABIY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.. Kesimpulan 

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi perusahaan,seorang pimpinan 

memerlukan bantuan dari seseorang guna melakukan tugas-tugasnya dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya seorang sekretaris sebagaimana 

bilingual secretary di Digital Healthcare Consulting Co., Ltd., yang mempunyai 

uraian tugas yang cukup padat dan sifatnya cukup membantu piropinan dalam 

mengambil keputusan serta memiliki tugas tanggung jawab ketja berbubungan 

dengan staf-staf yang lain. Mengingat Digital Healthcare Consulting Co., Ltd., 

merupakan sebuah tim konsultan yang memerlukan koordinasi kelja satu sarna 

lain. 

Suksesnya seorang bilingual secretary di Digital Healthcare Consulting Co., 

Ltd., tidak hanya tergantung pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas

tugasnya tetapi juga bagaimana caranya menempatkan din dalam berbagai situasi 

dan kondisi yang ada sesuai dengan posisinya. Menempatkan diri disini 

maksudnya adalah kemampuan untuk menjaga jarak dengan director yang selalu 

mendampingi kemanapun director berada sehingga tidak akan menimbulkan 

kesan negatif akan keberadaan seorang bilingual secretary. 
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Agar pe1aksanaan tugas-tugas bilingual secretary dapat betjalan lancar, pihak 

Digital Healthcare Consulting. Co., Ltd... menerapkan sejumlah persyaratan 

seperti syarat keahlian dan ketrampilan mengenai kesekretarisan, syarat memiliki 

kepribadian yang menarik, syarat penampilan fisik, syarat pengetahuan umum, 

syarat pengetahuan khusus dan syarat praktek. Apabila seorang bilingual 

secretary dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan uraian tugas yang 

dimiliki Digital Healthcare Consulting Co., Ltd., maka pelaksanaan tugas tidak 

dapat beIjaian dengan lancar. 

B. Saran 

1. Bagi Pernsahaan 

Supaya lebih ketat menyeleksi calon pegawainya terutama pada posisi 

bilingual secretary. Dengan peranannya yang sangat vital dalam sebuah 

perusahaan intemasional, kemampuan berbahasa Inggris mutlak dimiliki 

oleh bilingual secretary. Sesuai dengan pengarnatan selama praktek keIja 

di Digital Healthcare Consulting Co., Ltd, bilingual secretary seringkali 

melimpahkan tugas-tugasnya kepada translator, disebabkan karena 

kek:urangcakapana dalam meoulis surat berbahasa Inggris sesuai dengan 

susunan yang tepat. 

Kelengkapan peralatan kantor yang dimiliki oleh Digital Healthcare 

Consulting Co., Ltd., seperti ketersediaan komputer yang selayaknya juga 

hams ditambah sehingga satu komputer banya dipergunakan oleh seorang 
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pegawai. Keadaan di dalam perusahaan mell1mjukkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan yang berhubungan dengan komputer diserabkan sepenuhnya 

kepadacomputer operator karena Digital Healthcare Consulting Co., Ltd., 

hanya memiliki dua komputer dan satu laptop. Satu buah komputer bagi 

keperluan para stafyang dioperasikan oleh computer operator, satu berada 

di ruangan Director serta sam laptop Wltuk keperluan apabila ada 

pengadaan pelatihan dan seminar-seminar. 

2. Bagi Prodi D3 Bahasa Inggris 

Disarankan supaya durasi waktu pelaksanaan prnktek kerja menjadi 

lebih lama karena di sinilah para mahasisiwa belajar secara langsWlg 

tentang duma kerja sesungguhnya yang tentu saja tidak akan didapat di 

teori-teori yang diajarkan di perkuliahan. Apalagi durasi waktu yang 

disediakan oleh pihak prodi D3 Bahasa Inggris itu sendiri hanyalah satu 

bulan sehingga para mahasiswa belum dapat sepenuhnya menyerap ilmu

ilmu duma kerja nyata yang sesungguhnya. 


