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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1 KESIMPULAN 

 

Kerja praktik yang telah di lalui memberikan banyak pengalaman dan 

pembelajaran yang banyak bagi penulis. Sebagai seorang sosial media marketing, 

penulis belajar untuk lebih detail dalam bekerja. Sejak awal memulai kerja praktik 

yaitu dengan membuat ide campaign produk baru yang akan dikeluarkan LA 

TULIPE dalam Waktu dekat, perlu nya ide untuk membuat produk tersebut dapat 

dikenal oleh masyarakat luas. Perlunya promosi yang dilaksanakan agar konsumen 

tertarik membeli produk. Dalam campaign ini produk yang akan di kenalkan 

kepada masyarakat ialah LA TULIPE Eyeliner Liquid Pen yang melibatkan 

influencer sebagai pengenalan produk kemasyarakat 

Tahapan selanjutnya penulis diberi kesempatan untuk memilih influencer 

yang akan tergabung dalam LT-PRO Squad dengan tujuan untuk meningkatkan 

awareness perusahaan ke masyarakat. Penulis memilih influencer yang akan di pilih 

berdasarkan isi konten di sosial media, jumlah followers mereka. Penulis harus 

memilih influencer mana yang cocok untuk produk dari LT-PRO agar masyarakat 

dapat terpenuhi informasi tentang produk tersebut dan semakin banyak orang yang 

mengerti produk tersebut. 

Tahapan yang paling penting penulis belajar mengetahui bagaimana suatu 

proses pemfotoan produk agar terlihat menarik perhatian masyarakat. Penulis juga 

di ajarkan cara melihat angle yang bagus saat pemfotoan produk apa lagi produk 
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yang akan di foto berupa skin care serum yang cenderung dari bahan cair yang 

memiliki tantangan tersendiri,disini penulis juga di minta untuk menjadi model dari 

produk baru LT PRO yang nanti nya akan menjadi foto katalog produk dan di 

upload di sosial media Instagram LT PRO. Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

belajat dalam sebuah usaha atau membuat suatu promosi produk agar dikenal 

masyarakat tidak ada proses yang instan, semua butuh Kerjasama tim dan kesabaran 

untuk memproduksi sebuah konten yang maximal. Oleh karena itu,penulis akan 

menjadikan kerja praktik ini sebagai pengalaman yang tak terlupakan yang nantinya 

bisa diterapkan dalam berwirausaha dibidang komunikasi. 

 

 
 

VI.2 Saran 

 
Dalam proses kerja praktik yang di lakukan di PT Rembaka penulis semakin 

mengetahui Langkah-langkah apa saja dalam mempromosikan suatu produk agar 

lebih dikenal masyarakat. Penulis memberikan saran bagi LA TULIPE untuk 

semakin rajin dalam mengupload konten di Instagram agar masyarakat dapat 

tertarik dengan produk yang dijalankan. 

Selain itu,penulis juga ingin memberikan saran agar LA TULIPE dan LT PRO 

dapat menciptakan sebuah produk baru agar masyarakat semakin mengenal produk- 

produk yang di keluarkan. Memberikan promo yang menarik dengan cara 

memberikan diskon atau sesuatu event agar masyarakat semakin tertarik dengan 

produk. Dan yang terakhir, dalam hal evaluasi konten, dimana meeting oleh divisi 

marketing sebaiknya dibuat jadwal yang lebih rutin dan tertata. Sehingga, kemajuan 
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digital marketing melalui Instagram dapat terus mengalami peningkatan, secara 

keseluruhan penulis sudah merasa cukup puas dengan kerja praktik yang 

dilaksanakan karena dapat menambah wawasan yang nantinya akan berguna 

dimasa mendatang dalam menciptkan suatu usaha atau produk agar lebih dikenal 

masyarakat luas. 
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