
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

4.1  Kesimpulan 

Selama praktikan bekerja di PT SIDOLA, praktikan mendapatkan banyak pengalaman 

dan pengetahuan yang tak bisa praktikan temui dalam perkuliahan, bahkan lebih dari apa 

yang praktikan bayangkan dan harapkan. Praktikan merasa bahwa selama ini praktikan masih 

kurang dalam hal ilmu maupun praktik ini, praktikan dapat terus terpacu untuk menambah 

wawasan dan pengalaman di dalam dunia desain sehingga praktikan kelak ketika lulus dari 

Universitas Kristen Maranatha dapat terjun ke dalam dunia kerja secara leluasa dan mampu 

menjadi desainer yang professional. 

 
Dalam dunia kerja, praktikan banyak mempelajari hal-hal baru yang menambah 

pengetahuan praktikan dan menyadari bahwa kemampuan desain dan menguasai teori 

tidaklah cukup dalam dunia kerja, namun praktikan harus bisa bekerja secara disiplin dan 

professional, mampu mempresentasikan ide ataupun konsep dengan baik kepada klien dan 

juga mampu bekerja secara tim, memeang hal tersebut tidak semudah yang praktikan 

bayangkan tapi banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik lewat kerja praktik yang telah 

praktikan jalani.   

 

 

 

 

 

 

 



4.2  Saran 

Saran untuk PT SIDOLA 

1. Semoga dikemudian hari PT SIDOLA dapat menyediakan kelengkapan fasilitas untuk 

para praktikan yang menjalani kerja praktik di sana seperti contohnya komputer dan 

ruangan yang memadai. 

2. Semoga PT SIDOLA menyediakan Pembina yang benar-benar fokus untuk membina 

para praktikan yang melaksanakan kerja praktik di sana, sehingga dapat memberikan 

masukan yang baik dan jelas.  

3. Semoga PT SIDOLA lebih berani menyediakan dana khusus untuk urusan desainnya 

sehingga memudahkan desainer untuk melaksanakan tugasnya. 

 

Saran untuk mata kuliah Kerja Praktik Desain Komunikasi Visual: 

1. Semoga dosen wali dapat lebih memperhatikan para praktikannya. 

2. Semoga FSRD dapat lebih proaktif dalam memberikan praktikan informasi mengenai 

lowongan kerja ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan kerja praktik. 

3. Semoga kurikulum Desain Komunikasi Visual lebih diperdalam lagi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan desain di dunia kerja. Selain itu juga diharapkan pihak Fakultas 

Seni Rupa dan Desain juga terus menerus meng-upgrade program-program desain 

yang diajarkan sehingga mahasiswa dapat terus mengikuti perkembangan yang ada di 

dunia kerja.  

 
 


