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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pem basahan la poran praktik kerja lapangan di PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Penataan masuk ke luar penyimpanan material di gudang PT PLN (Persero) 

Distribusi J awa Tim ur m emiliki aturan agar s esuai d engan lokas i dan kondisi 

yaitu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Denah atau tata ruang gudang perlu diatur dan direncanakan sedemikan rupa, 

sehingga tersedia gang – gang yang cukup lebar yang memungkinkan dapat 

dilalui oleh berbagai macam bentuk alat angkut atau alat kerja lainnya. 

b. Penempatan material gudang bisa disusun secara sistematis dan teratur maka 

perlu direncanakan rak - rak barang  yang sesuai dan setiap gudang perlu 

diberi nomor berurutan. 

c. Barang harus dipelih ara atau dirawat dengan baik secara terus m enerus agar 

tidak mudah rusak. 

2. Dalam  mengoptimalisasi penataan masuk keluar penyim panan barang di 

gudang PT PLN (Persero) Distribusi Ja wa Timur harus dapat m emanajemen 

operasional dengan m elakukan perencanaa n, penelaahan dan pengawasan agar 

penataan barang terstruktur sesuai dengan perencanaan. 

4.2  Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis dapat berm anfaat bagi PT P LN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur selaku subyek Praktik Kerja Lapangan (PKL) : 

1.  PT PLN (Persero ) Distribu si J awa Tim ur harus lebih m emperhatikan 

fasilitas - fasilitas yang ada di gudang sehingga dapat m emicu kenyamanan dan 

keamanan pegawai saat bekerja. 

2.  PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur harus memantau area gudang agar 

mengetahui keluh kesah pegawai yang berada di gudang. 
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3. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur perlu monitoring pegawai gudang 

agar sesuai dengan prosedur pekerjaan.   
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