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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan pengamatan selama praktik 

kerja lapangan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and 

long-term goals) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk untuk mencapai sasaran dan tujuan. 

2. Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ 

membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk maupun 

jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

3. Strategi promosi merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan 

produk maupun jasa kepada konsumen dan ini menjadi sangat penting karena 

berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan. 

4. Program KKBPK terdiri dari peningkatan kases pelayanan KB, peningkatan 

kualitas KB, peningkatan partisipasi pria, peningkatan PMKR dan KHIBA, 

program kesehatan reproduksi remaja, peran serta institusi dan masyarakat, 

Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, program penguatan pelem-

bagaan kelurga berkualitas, program penerapan pemerintahan yang baik, 

program sumber daya manusia aparatur. 

5. strategi promosi KKBPK melalui advokasi dan KIE yang diterapkan di 

BKKBN sama dengan teori yang dikemukan oleh Kotler hanya saja pada 

kantor BKKBN pengelompokkanya lebih dispesifikasikan. 
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3.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan 

almamater, diantaranya adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Agar sistem pencatatan dokumen surat masuk dan surat keluar dapat 

teradministratif, perlu adanya buku agenda surat keluar sehingga tidak 

mengagendakan dokumen surat masuk saja. 

b. Peletakan dokumen untuk arsip hendaknya harus teratur dan rapi, 

sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dokumen tersebut masih ada 

semua dan lengkap. 

2. Bagi Almamater 

a. Sebaiknya perlu diadakan MOU bagi Fakultas Vokasi terhadap 

perusahaan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan 

sehingga memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja 

lapangan dan dapat mempermudah lulusan Fakultas Vokasi dalam 

memasuki dunia kerja. 

b. Perlunya penyetaraan kurikulum akademik dengan penerapan standar 

operasional yang ada di perusahaan sehingga mahasiswa dapat dengan 

mudah mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus 

berkembang di dunia  kerja kedepannya. 
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