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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan kegiatan dua bulan kerja praktikdi Eligio Coffee dan pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya yang penulis jelaskan selama kerja praktik. Maka pada bab 

ini, ada beberapa kesimpulan dan saran penulis yang bermanfaat bagi Eligio Coffee 

IV.1 Kesimpulan 

 
Selama kerja praktik dua bulan di Somnium Creative, penulis berkesempatan 

berkontribusi dan terlibat langsung dalam aktivitas kerja di Somnium Creative. Dalam 

kurun waktu dua bulan, penulis mendapatkan hal baru dalam hal pengetahuan ataupun 

dinamika kerja di instansi media. Perlunya adaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan 

dinamika kerja, dan harus memenuhi tanggung jawab atas bentuk penugasan apapun. 

Aktivitas yang sering penulis lakukan saat kerja praktik adalah menjadi desain grafis 

dan menjadi fotografer hanya pada saat adanya liputan. 

Setelah melalui proses kerja praktik dalam kurun waktu dua bulan di Somnium 

Creative, penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hal seputar kegaitan tentang 

graphic designer: 

1. Seorang graphic designer memiliki tuntutan yang sangatlah besar. Tugas 

graphic designer tidak hanya asal mendesain, graphic designer juga dituntut 

untuk harus mempunyai ide-ide kreatif dan mempunyai banyak 
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referensi yang nantinya akan disalurkan ke dalam lembar kerja. Graphic 

designer wajib mendesain semenarik mungkin dan juga harus bisa melihat 

segmen pasar. 

2. Dalam pembuatan karya visual, graphic designer harus melalui perencanaan 

yang matang. Perencanaan yang harus dilalui seorang graphic designer 

ialah: mencari informasi, membuat kerangka kerja, mencari referensi, olah 

data, visualisasi, dan yang terakhir eksekusi (produksi). 

3. Seorang graphic designer wajib menguasai beberapa software desain yang 

diperlukan untuk membuat karya visual. Dengan menguasai beberapa 

software desain, maka keefektifan bekerja dalam mendesain lebih cepat dan 

dapat menepati deadline waktu yang ditentukan. 

Selama kerja praktek dalam kurun waktu dua bulan penulis mendapatkan relasi 

banyak di Somnium Creative maupun Eligio Coffee. Selama dua bulan, penulis ikut 

berkontribusi dalam membuat beberapa desain untuk media sosial. 

Selain menjadi graphic desainer, penulis juga berkontribusi dalam menjadi 

fotografer ketika ada liputan untuk event yang di selenggarakan di tempat Eligio 

Coffee. Setelah liputan, nantinya seorang fotografer memilih 3 foto terbaik dan masuk 

post produksi (editing). Setelah masuk editing, foto kemudian dikirim admin sosmed 

untuk segera di posting untuk memenuhi kebutuhan sosial media Eligio Coffee. 
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IV.2. Saran 

 
Dalam proses menjalani kerja praktik selama dua bulan di Somnium Creative, 

penulis mempunyai saran untuk media sosial Eligio Coffee. Dengan adanya saran ini, 

penulis berharap saran yang diberikan nantinya dapat menjadi evalusi yang berguna 

atau bermanfaat untuk media sosial Eligio Coffee. Penulis ingin sampaikan, antara lain: 

Masukan dari penulis untuk gaya desain yang biasanya digunakan layout untuk media 

sosial Eligio Coffee. Sebaiknya graphic desainer didalam media sosial dapat 

melakukan riset mengenai desain yang modern atau kekinian karena persentase orang 

yang suka pergi ke tempat coffe shop didominasi oleh kaum anak muda dan orang tua 

sendiri jarang yang memiliki media sosial.. 
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