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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan pengamatan selama Praktik 

Kerja Lapangan pada Bidang Advokasi, Penggerakan, dan informasi bagian 

Sistem Informasi Pengolahan data Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

selama tiga bulan,maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi Kependudukan dan Keluarga pada Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur selalu berhubungan dengan sistem informasi yang 

ada di internal dan eksternal. 

2. Proses kerja sistem informasi kependudukan dan keluarga pada perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur yaitu dengan cara  pengumpulan, mengolah, 

mengkelompokan data yang kemudian akan di jadikan bahan informasi 

kepada masyarakat umum. 

3.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

pada Bidang Advokasi, Penggerakan, dan informasi bagian Sistem Informasi 

Pengolahan data Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan 

dapat dikemukakan beberapa saran kepada pihak terkait sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan keijakan perusahaan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

1) Untuk proses sistem informasi pengolahan data kependudukan dan 

keluarga berbasis web pada BKKBN Provinsi Jawa Timur sebaiknya 

selalu di pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi karena pengolahan 

data dan proses informasi kepada masyarakat sangat berpengaruh 

kepada peningkatan keluarga berencana untuk kedepannya. 

2) Selalu mempertahankan sistem informasi pengolahan data 

kependudukan dan keluarga berbasis web pada BKKBN Provinsi Jawa 

Timur untuk tidak hanya berfokus pada sistem informasi internal 

perkantoran itu sendiri, namun bisa juga berhubungan dengan sistem 
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informasi yang ada diluar (ekternal) perkantoran dalam mengikuti 

perkembangan teknologi informasi 

2. Bagi Program Studi D-III Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran 

1) Lebih meningkatkan fasilitas yang menunjang dalam penggunaan 

teknologi pada bidang perkantoran dan memudahkan proses adaptasi 

dengan lingkungan kerja nantinya. 

2) Meningkatkan kurikulum dibidang ilmu praktikum perkantoran untuk 

menambah wawasan mahasiswa. 

3) Meningkatkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tentang lingkup 

perkantoran untuk mahasiswa. 
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