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BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengamatan selama praktik kerja lapangan di unit Property & 

Advertising Sales Section PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar 

Udara Internasional Juanda Surabaya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Demi kelancaran proses sewa reklame, PT Angkasa Pura I memiliki 

prosedur yang harus diikuti, yaitu pengajuan kerja sama, pembuatan surat 

penawaran dan negosiasi, penerbitan ijin prinsip, pembayaran, dan 

penerbitan ijin kerja. 

2. Kendala yang dihadapi oleh PT Angkasa Pura I adalah kurangnya 

sosialisasi kepada mitra usaha mengenai prosedur sewa reklame, sehingga 

membuat mitra usaha merasa kebingungan. 
 

3.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan pada unit 

Property & Advertising Sales Section PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor 

Cabang Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dapat dikemukakan 

beberapa saran yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebaiknya, prosedur untuk sewa reklame dijelaskan di awal proses 

kerja sama sehingga mitra usaha tidak kebingungan dan sering bertanya 

kepada staf yang bersangkutan. Kurang jelasnya informasi yang 

diperoleh oleh mitra usaha, membuat mitra usaha tersebut sering 

menanyakan sudah sampai mana proses sewa reklame yang diajukan 

baik melalui telepon atau datang langsung ke kantor PT Angkasa Pura. 

b. Sebaiknya, PT Angkasa Pura membuat buku panduan sewa reklame 

dan diberikan kepada mitra usaha sehingga mitra usaha mengetahui 

dengan jelas bagaimana proses yang sebenarnya terjadi. 
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2. Bagi Program Studi  

a. Sebaiknya program studi memberikan pengembangan soft skill kepada 

mahasiswa dalam hal kemampuan berkomunikasi dengan baik, khusus-

nya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Mengingat 

dunia kerja saat ini yang mengharuskan lancar dalam berbahasa inggris. 

b. Sebaiknya program studi memberikan kurikulum yang sesuai dengan 

kemajuan teknologi agar mahasiswa lebih siap dalam mengahadapi 

dunia kerja. Speed typing adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki 

oleh mahasiswa. 
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