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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

Sesudah penyaji melaksanakan kegiatan praktek kerja atau magang 

pada kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice, penyaji banyak mendapat 

pengalaman yang berharga, yang mana ditempat lain belum tentu penyaji 

mendapatkan pengalaman berharga tersebut. Pengalaman yang dirasakan 

oleh penyaji dalam melakukan magang atau praktek kerja bisa menjadi 

pelajaran dimasa depan dalam menjalankan karir kedepannya secara 

professional. 

Pengertian dari kantor tempat penyaji magang adalah Ambrastha 

Waskitha Justice Law Firm adalah suatu kantor hukum yaitu yang 

berbentuk firma kantor advokat dan konsultan hukum yang berdiri sejak 

tahun 2016 tepatnya tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

0073164.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan Ambrastha Waskitha Justice Law Firm.   

Beragam ilmu yang didapat dari penyaji dalam melakukan kegiatan 

magang pada kantor Ambrastha Waskitha Justice adalah  

1. Memberikan saran kepada kantor hukum Ambrastha 

Waskitha Justice untuk membuat diagram alir dan video 

tentang pelayanan hukum dan bantuan hukum oleh Advokat 

untuk masyarakat, 

2. Mengetahui tugas seorang administrasi kantor, 
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3. Mengetahui bagaimana menyusun berkas secara baik dan  

            tepat, 

4. Mengetahui ilmu dalam hal pengetikan surat gugatan, surat  

            kuasa, surat permohonan, dll 

5. Mengetahui cara yang tepat untuk mengantarkan surat  

            kepada para klien yang berurusan dengan urusan kantor,  

            mengantarkan surat kepolisian, kejaksaan, pengadilan. 

6. Mengetahui cara yang terbaik dalam hal membantu  

            mendampingi pada saat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). 

Sehingga penyaji menuangkan hasil penelitian dan proyek pada 

laporan praktek kerja sebagai bentuk partisipasi dari hasil dari praktek kerja 

yang dilakukan di tempat magang atau praktek kerja. 

 

B. Saran 

Dalam melakukan proses pembuatan hasil kerja praktek, penyaji 

merasa belum sempurna dalam melakukan pembuatan hasil kerja praktek. 

Namun penyaji, telah melakukan usaha pembuatan hasil kerja praktek ini 

dengan sebaik-baiknya. Dengan usaha juga tekad serta kerja keras seorang 

penyaji. Hasil kerja praktek dirasa oleh penyaji masih jauh dari kata 

sempurna, maka dari itu masih membutuhkan saran yang membangun dari 

para pembaca guna dalam hal memperbaiki hasil kerja praktek ini
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