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BAB IV

Pembahasan

IV.1 Kesimpulan

Dalam divisi desain grafis senior desain grafis yang menjadi koordinator.

PT Sekolah Saham Indoenesia, divisi desain grafis berhubungan baik dengan

divisi lain dan juga atasan. Pengerjaan desain grafis dibagi berdasarkan media

sosial Instagram, Tiktok, Telegram, LinkedIn, Facebook, dan Youtube. Aplikasi

yang digunakan untuk mengedit desain yaitu Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator,

Canva, dan Figma. Untuk mengedit video menggunakan Filmora Pro, Adobe

Premiere Pro, Videolap, dan VN. Laporan dan Pencarian ide dilakukan bersama-

sama seminggu sekali di hari jumat malam pukul 21.00 WIB. Konten yang ada di

Instagram yaitu konten berita, analisa harian, daily dan weekly market report, top

7 saham, konten edukasi, meme, quotes, promosi, dan giveaway.

Untuk bidang keilmuan komunikasi Desain grafis atau disebut juga

dengan desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mempelajari konsep

komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media

komunikasi secara visual dengan mengolah elemen yang ada seperti gambar

(ilustrasi), huruf dan tipografi, warna, komposisi dan layout untuk menyampaikan

pesan komunikasi.
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IV.2 Saran

Seluruh proses pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan dengan

baik, karena peneliti dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam

memproduksi konten Instagram maupun pekerjaan yang ditanggung jawabkan

kepada divisi desain grafis. Semua proses dilakukan penulis melalui daring

dengan sistem WFH atau Work From Home. Saat awal masuk penulis menemui

kendala karena masih baru belajar dengan sistem yang ada dan belum mengenal

semua staf di perusahaan. Dikarenakan melalui daring interaksi yang terjalin di

perusahaan juga menjadi kurang dan miss communication antar divisi beberapa

kali terjadi ketika ingin melakukan revisi dikarenakan proses komunikasi yang

dilakukan secara daring, ini kurang efektif ketika akan melakukan revisi.

Diharapkan untuk pengerjaan konten sebaiknya dilakukan secara offline agar

ketika akan melakukan revisi dapat sesuai dengan apa yang di inginkan.
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