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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

4.1 Simpulan  

  Berdasarkan hasil kerja praktik selama kurang lebih satu bulan setengah 

dengan akumulasi lebih dari 200 jam di CAM Solutions, praktikan mendapatkan 

banyak pengalaman dan wawasan yang berharga di dunia kerja. Dalam bidang 

desain, praktikan mendapat banyak pengalaman kerja mulai dari mendapatkan 

bahan, revisi, sampai kepada hasil akhir desain. Disini praktikan mendapat banyak 

masukan, kritikan, dan saran yang sangat membangun kemanjuan dari desain 

praktikan. Dalam dunia kerja desain, praktikan harus mampu menyesuaikan selera 

agar desain dapat diterima dan sesuai targetnya, tidak boleh subjektif dari selera 

pribadi. Juga harus mampu bekerja sama dalam satu tim desain yang memiliki 

pendapatnya masing-masing. 

 

  Praktikan juga belajar mengenai alur pekerjaan yang ada di sebuah 

perusahaan, proses maupun kendala yang dihadapi di sebuah perusahaan. 

Praktikan juga mendapat banyak pengalaman di bidang lain selain desain yaitu 

bidang event organizer. Praktikan diberi kesempatan untuk terlibat langsung 

dengan acara yang sedang dibuat mulai dari rapat hingga pada hari acara tersebut 

berlangsung. 

 

  Dalam hal animasi, praktikan diajari mengenai 12 prinsip bagaimana 

membuat animasi. Juga mendapat kesempatan mengikuti workshop yang 

diadakan oleh perusahaan. Sehingga praktikan betul-betul dapat mempelajari 

banyak tidak hanya dalam dunia desain tetapi juga dalam dunia animasi dan event 

organizer. 
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4.2 Saran Kepada Pihak CAM Solutions 

  

 Selama bekerja di CAM Solutions, praktikan merasa diterima dan dihargai 

oleh seluruh rekan kerja. Praktikan juga telah diajar terlibat dalam beberapa acara 

yang diadakan oleh CAM Solutions. Namun, sayangnya hanya terdapat satu orang 

desainer grafis sehingga terkadang dengan pekerjaan yang begitu banyak sulit 

ditangani. Apabila pihak CAM Solutions menambah jumlah desainer grafis maka 

pekerjaan desain dapat lebih diselesaikan maksimal dan lebih cepat. Namun, 

terlepas dari semua itu praktikan sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan 

dan rekan kerja di CAM Solutions yang telah menerima keberadaan praktikan, 

bahkan tidak hanya menerima namun juga mengajarkan praktikan sehingga bisa 

lebih maju untuk ke depannya. 

 

4.3 Saran Kepada Pihak FSRD Maranatha 

  

 Praktikan juga berterima kasih kepada pihak FSRD Maranatha yang telah 

memberikan mata kuliah kerja praktik sehingga para mahasiswa tidak hanya 

dipersiapkan untuk menjadi seorang desainer grafis namun diberi kesempatan 

lebih awal untuk merasakan juga dunia kerja, dimana ada perbedaan yang sangat 

tampak dalam dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan. Pada saat lulus nanti 

mahasiswa sudah siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.  


