
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 Kesimpulan 

 

Selama bekerja di Greeneration Indonesia, praktikan mendapatkan banyak sekali 

pengalaman dan pengetahuan baru yang selama ini belum pernah praktikan dapat 

di bangku perkuliahan. Setelah melakukan kerja praktik inilah praktikan 

menyadari, ternyata sangat nyata perbedaan antara dunia pendidikan dengan dunia 

kerja. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jembatan yang menghubungkan 

perbedaan tersebut. Melalui kerja praktik ini, kita dapat melihat sejauh mana 

kemampuan yang harus dikembangkan dan bagaimana mempersiapkan diri untuk 

terjun ke dunia kerja nantinya. Kini pandangan mengenai dunia kerja, terutama 

untuk menghadapi setiap proyek dan klien sudah lebih tergambar setelah 

mengikuti praktik kerja. 

 

Melalui kerja praktik ini, kita belajar untuk menyusun suatu konsep mulai dari 

awal hingga sampai pada hasil akhir semuanya membutuhkan sebuah proses. 

Proses inilah yang akan membuat kita belajar dan melatih kemampuan kita lebih 

lagi dari sebelumnya. Disini praktikan juga belajar bagaimana dapat memenuhi 

dan memecahkan masalah yang diberikan oleh klien dengan sebaik-baiknya. 

Dengan kerja praktik, kita juga dapat menyadari hal apa yang masih kurang dan 

harus dikembangkan dari diri kita. Berbekal ilmu saja tidak cukup, namun harus 

juga diimbangi dengan kemampuan kita untuk terus terbuka terhadap perubahan, 

dan yang paling penting adalah bagaimana membangun relasi saat di dunia kerja. 

 

Praktikan belajar untuk membuat sebuah desain yang bukan hanya bagus untuk 

dipandang saja, tetapi desain tersebut harus dapat memberikan solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi klien. Sebagai seorang mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual, penguasaan konsep merupakan hal yang mendasar.  
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Bagi praktikan sendiri, pengalaman kerja praktik ini merupakan pengalaman yang 

sangat berharga dimana kita dapat secara langsung terjun ke lapangan dan 

menangani proyek yang akan berguna untuk masyarakat banyak. Melalui kerja 

praktik ini praktikan juga belajar berelasi dengan klien dari perusahaan itu sendiri 

maupun klien dari perusahaan-perusahaan lain. Tanpa adanya kerja praktik, maka 

informasi dan pengetahuan seperti ini tentu tidak akan pernah saya dapatkan. 

 

Demikianlah kesimpulan yang praktikan rangkum selama melakukan kerja praktik 

di Greeneration Indonesia. 

 

4.2 Saran 

 

Saran untuk Greeneration Indonesia 

 

Setelah melakukan Kerja Praktik di GI ada beberapa saran untuk perusahaan yaitu: 

• GI sebaiknya menambah tenaga ahli di bidang desain graifs, melihat 

banyaknya proyek dan pekerjaan di bidang tersebut. 

•  GI sebaiknya lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan produk dan program 

ramah lingkungannya, karena yang selama ini dirasakan adalah bahwa masih 

banyak orang yang belum tahu tentang produk baGoes. 

• GI sebaiknya lebih inovatif lagi dalam mendesain produk-produk daur ulang, 

karena ide tersebut akan sangat menarik dan berguna. 

 

Saran untuk DKV 

 

• Praktikan mengharapkan pihak FSRD UK Maranatha untuk membantu 

memberikan informasi lowongan kerja praktik di dalam maupun luar kota. 

• DKV UK Maranatha diharapkan mampu memberikan praktik secara nyata 

lebih banyak dibandingkan teori-teori saja. 

• DKV UK Maranatha supaya lebih maju lagi baik dari segi kurikulum maupun 

kualitasnya. 


