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BAB IV  

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang saya dapatkan dari Kerja Praktik ini adalah tanpa adanya konten 

kreator yang membantu dalam pemasaran di media sosial tidak akan berjalan dengan 

lancar. Ada pun beberapa hal yang dapat saya pahami adalah jobdesk dalam Konten 

kreator berusaha untuk memberikan informasi seputar projek atau bisnis dengan 

informasi yang menarik agar dapat menarik perhatian khalayak. Dimulai dari 

tahapantahapan menyusun konten, membantu mencari ide dalam membuat design 

bersama partner editor Keja Praktik, sampai pada tahapan membuat caption di Instagram. 

Pembuatan caption di Instagram juga mempunyai tahapan-tahapan penulisan yang harus 

diterapkan ke dalam konten yang akan di unggah melalui Instagram. Jadi kesimpulannya 

yaitu Konten Kreator sendiri dituntut untuk berpikir secara cepat menganai konten dan 

konsep design yang akan di produksi secara kreatif, rapi dan konten yang mudah 

dipahami oleh khalayak. 

IV.2 Saran 

Selama proses pengerjaan Project Kerja Praktik, Penulis merasa tidak ada kendala 

yang mengganggu. Tetapi, penulis menemukan beberapa kekurangan yang akan 

diperbaiki di lain kesempatan. Kekurangan yang mungkin dirasa oleh penulis antara lain: 

(1) Seringkali ada perbedaan kepemahaman antara penulis dan rekan dalam konten yang 

dimaksud oleh penulis dengan design layout konten yang dibuat oleh rekan. (2) 

Hambatan dalam berkomunikasi antara penulis dan rekan saat sedang berdiskusi. 
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