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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

 Pembuatan konten yang penulis kerjakan selama melakukan kerja praktik 

di Pine Studio ini melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-produksi 

dimana content creator bertugas untuk mencari ide dan konsep konten yang dimana 

penulis memiliki tanggung jawab untuk instagram milik @pine.studio sendiri dan 

@tohoku.id yang merupakan salah satu klien. Dalam proses pencarian ide ini, 

penulis mendapatkan referensi dari berbagai media sosial dan juga artikel sesuai 

dengan konten apa yang ingin dibuat. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan 

produksi dimana content creator melakukan proses shooting baik untuk foto dan 

video. Selain itu, penulis juga beberapa kali membantu copy writer untuk membuat 

caption serta mencari referensi design konten untuk membantu tim design. Tahapan 

ketiga yaitu pasca-produksi dimana sebelum konten diunggah ke instagram, semua 

hasilnya akan dikirimkan terlebih dahulu kepada owner Pine Studio dan Tohoku 

Store. Selain itu, penulis juga membantu dalam screening tulisan dari hasil design 

konten untuk mengoreksi tulisan-tulisan yang salah. 

 Hasil dari konten-konten yang sudah penulis kerjakan selama kerja praktik 

di Pine Studio ini dapat dilihat di instagram @pine.studio dan @tohoku.id yang 

penulis mulai pada bulan Juli 2022. Selama melakukan kerja praktik ini, penulis 

menyadari bahwa peran dari content creator sangat dibutuhkan dalam membuat 
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sebuah konten, dikarenakan semua ide dan segala proses pembuatan konten ini akan 

membutuhkan peran besar dari content creator juga. Dengan mengikuti kerja 

praktik ini, penulis dapat mengaitkan tugas penulis selama mengerjakan hasil 

konten instagram @pine.studio dan @tohoku.id sesuai dengan landasan teori yang 

penulis gunakan. 

 

IV.2. Saran 

 Selama proses kerja praktik ini, penulis berhasil membuat konten-konten 

yang dapat membantu Pine Studio. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang 

penulis alami yaitu komunikasi yang penulis lakukan bersama owner Pine Studio 

terbilang tidak mudah dikarenakan owner jarang berada di kantor, sehingga semua 

komunikasi dilakukan melalui Telegram dan tidak jarang terjadi kesalahpahaman 

dalam proses pembuatan konten dan juga jawaban yang cenderung slow respond. 

Selain itu, dari bagian tim design yang terkadang lama dalam proses pengerjaan 

konten-konten yang harus di edit, sehingga beberapa postingan menjadi terlambat 

untuk diunggah dari deadline yang sudah ditentukan sejak awal. Penulis berharap 

untuk kedepannya agar dapat lebih konsisten dengan pekerjaan yang harus selesai 

sebelum deadline yang sudah ditentukan dikarenakan penulis juga mempunyai 

tugas untuk mengingatkan, selain itu konten-konten yang diunggah juga dapat lebih 

berkembang dan lebih variatif. Selain itu, dengan mengikutinya kerja praktik ini 

diharapkan penulis dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman 

yang sekiranya dapat berguna untuk masa depan.
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