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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
4.1 Manfaat yang Diperoleh Dari Program Kerja Praktik 
 
Selama menjalani kegiatan kerja praktik selama kurang lebih 200 jam di GI, 

banyak pengalaman dan pelajaran seputar desain dan produksi merchandise yang 

praktikan dapatkan. Praktikan mendapat pengetahuan praktek mengenai proses 

desain mulai dari brainstorming bersama anggota tim, penentuan ide, research, 

pematangan konsep, desain akhir, mempresentasikan hasil kerja, serta tips-tips 

dalam mengerjakan desain. 

 

Praktikan juga belajar untuk mengeluarkan ide secara spontan dan bagaimana 

bekerja secara efektif baik terutama dari segi waktu pengerjaan. Melalui program 

kerja praktek ini, praktikan belajar bagaimana mengatasi tekanan dari deadline 

dan bagaimana dapat bekerja dengan efektif dalam tim. Pelajaran-pelajaran ini 

tentu akan berguna ketika praktikan bekerja di dalam ruang lingkup pekerjaan 

bidang desain lainnya. 

 

Selain itu, praktikan juga lebih memahami pola kerja divisi desain dalam sebuah 

perusahaan, dimana terkadang perencanaan yang telah dirancang tidak terealisasi 

sesuai harapan. Akan ada hambatan, misalnya saat terjadi salah komunikasi 

dengan klien sehingga desain yang telah dikerjakan akhirnya tidak jadi digunakan. 

Kesalahan komunikasi seperti ini dapat dihindari dengan cara berkomunikasi 

secara jelas sejak awal waktu klien mengemukakan ide sehingga sinkronisasi yang 

baik antara keinginan klien dan solusi desain dapat tercapai. 

 

Praktikan juga dapat merasakan pengalaman bekerja sesuai jam dan pola kerja 

kantor yang berbeda dengan pola di perkuliahan yang lebih sering membawa 

pulang tugas untuk dikerjakan di rumah sedangkan pada saat bekerja praktik, 
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proyek dikerjakan dan diselesaikan di kantor. Hal ini yang menurut praktikan 

paling sulit untuk dilakukan. 

 

Praktikan juga mempelajari pentingnya berkomunikasi dan bekerja sama agar 

semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancer. Banyaknya bantuan yang 

diberikan oleh semua anggota tim sangat berguna dalam memperluas wawasan 

kerja praktikan dalam dunia grafis dan memberikan semangat baru untuk 

praktikan menjadi lebih baik di kemudian hari dan lebih siap untuk menghadapi 

dunia kerja yang sebenarnya. 

 

4.2 Saran Kepada Pihak DKV FSRD U.K. Maranatha 

Praktikan berterimakasih kepada pihak DKV FSRD U.K.Maranatha atas 

kerjasamanya sehingga proses kerja praktik dan pembuatan Laporan Kerja Praktik 

dapat berjalan lancer. Praktikan berharap agar di tahun-tahun mendatang pihak 

DKV FSRD U.K.Maranatha dapat lebih banyak membantu mahasiswa/i yang 

akan melaksanakan kegiatan ini dengan memberikan informasi mengenai biro 

desain di Bandung yang membuka kesempatan kerja praktik karena pada 

kenyataannya mahasiswa masih sulit untuk memperoleh tempat kerja praktik yang 

cocok dengan bidang desain yang diminati sehingga banyak yang akhirnya 

menunda kegiatan kerja praktik ini yang pada akhirnya menghambat proses 

perkuliahan. 

 

Hal tersebut baiknya menjadi perhatian khusus bagi pihak DKV FSRD 

U.K.Maranatha agar di kemudian hari, para mahasiswa/i tidak lagi kebingungan 

menentukan tempat kerja praktik. Dengan begitu, kinerja DKV FSRD 

U.K.Maranatha dapat meningkat sehingga akan menambah jumlah peminat untuk 

melanjutkan pendidikan di DKV FSRD U.K.Maranatha. 

 

4.3 Saran Kepada Pihak Greeneration Indonesia 

GI adalah perusahaan yang menawarkan ide dan konsep yang menarik dan 

bermanfaat bagi banyak orang. GI juga sudah banyak berkolaborasi dengan 
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perusahaan lain seperti Circle K, Bank Mandiri, British Council, AAM Toyota, 

dan sebagainya, serta pernah diliput dalam berbagai media seperti SCTV, Media 

Indonesia, Concept, Kompas.com, dan sebagainya.  

 

Saat bekerja praktek di GI, praktikan merasa banyak dibantu dan praktikan juga 

tidak merasakan ketegangan karena anggota tim yang ramah dan welcome. 

Namun menurut praktikan ada satu hal yang dapat lebih ditingkatkan dalam 

system kerja GI yaitu penetapan waktu deadline dan poin-poin tugas yang jelas 

karena praktikan merasa banyak hal yang dikerjakan dalam perusahaan pada 

waktu yang bersamaan karenanya waktu deadline seringkali tergeser mundur dari 

yang ditetapkan di awal. Semoga di kemudian hari, GI dapat membangun system 

kerja yang lebih baik lagi dan dapat menjadi perusahaan yang lebih solid sesuai 

dengan cita-citanya untuk menjadi seperti pohon besar yang menaungi dan 

memberi manfaat bagi sekitarnya. 


