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BAB IV 

PENUTUP 

Melalui kegiatan yang penulis laksanakan di House of Julia Stevan serta 

pembahasan yang tersampaikan pada laporan kegiatan kerja praktik ini, maka 

penulis hendak menyampaikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan 

kesimpulan dan saran yang berguna bagi House of Julia Stevan khususnya pada 

divisi komunikasi pemasaran. 

IV.1  Kesimpulan 

 

Kali ini, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dan 

diberikan tanggung jawab untuk mempelajari dan melaksanakan kegiatan social 

media officer (SMO) di House of Julia Stevan. Melalui kegiatan kerja praktik ini, 

penulis menemukan bahwa aktivitas social media officer (SMO) adalah aktivitas 

yang bertugas untuk mengelola akun sosial media perusahaan. Dimana tugas 

utamanya bukan hanya mengunggah foto maupun video saja tetapi juga untuk 

menyusun strategi komunikasi media sosial perusahaan. Penulis juga menyusun 

strategi komunikasi media sosial perusahaan melalui konten foto dan video, promo 

diskon, promosi dan bekerja sama dengan vendor-vendor pernikahan, 

Kemudian SMO juga memiliki tugas untuk menyusun konten yang akan 

disebarkan melalui media sosial untuk mencapai tujuan perusahaan. Disini SMO 

harus selalu aktif mencari ide setiap harinya agar konten yang dihasilkan dapat 

menarik perhatian audiens. Selanjutnya di dalam aktivitas SMO, tugas yang harus 

dijalankan adalah membangun interaksi dengan konsumen melalui media sosial. 
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Seperti yang sudah diketahui sejak awal, media sosial merupakan tempat jejaring 

sosial dimana banyak orang dapat mengaksesnya. Sehingga seorang SMO harus 

bisa membangun interaksi dengan konsumen agar dapat meningkatkan lalu lintas 

perusahaan. Untuk membangun interaksi dengan konsumen, SMO sebisa mungkin 

membalas komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konsumen 

melalui media sosial. Melalui cara tersebut, konsumen akan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan dari perusahaan tersebut. Terakhir adalah seorang SMO 

bertugas untuk dapat meningkatkan lalu lintas perusahaan seperti melalui 

penjualan, konsumen baru dan membangun citra perusahaan pada media sosial. 

Dengan interaksi yang sudah dibangun sebelumnya, hal itu dapat membantu SMO 

dalam membangun citra perusahaan, memperoleh brand awareness dan konsumen 

baru dari audiens. 

IV.2  Saran 

 

Setelah menjalani kerja praktik selama tiga bulan, penulis memiliki saran 

untuk tim House of Julia Stevan dalam hal pengelolaan sosial media perusahaan. 

Diharapkan melalui saran yang diberikan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim 

House of Julia Stevan. Ada pun saran yang hendak disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan product knowledge lengkap kepada para pengikut sosial 

media perusahaan sehingga selain brand awareness meningkat, 

pengetahuan yang dimiliki para pengikut juga meningkat. 
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2. Pengunggahan konten mengikuti jam ramai atau Instagram sehingga 

dapat memperoleh feedback maksimal. Karena sebelum penulis 

mengelola Instagram Julia Stevan Studio, pengunggahan yang dilakukan 

bersifat acak dan kurang mendapatkan feedback maksimal. 

3. Ada baiknya tim Julia Stevan Studio menambah SMO yang bertugas 

untuk mengelola sosial media perusahaan sehingga pengelolaan dan efek 

yang diperoleh dari sosial media ini dapat meningkatkan angka penjualan 

Julia Stevan Studio.                                                                                    
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