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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan penulis pada website 

Dailyhotels.id sesuai dengan penjelasan teori yang digunakan penulis. Kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan content writer pada website PT. Cipta Wisata Medika 

(Dailyhotels.id) tidak sekedar pengecekan dan pengoreksian pada artikel ataupun 

press release saja, namun juga ikut terlibat dalam proses produksi sebuah artikel. 

Content writer diharuskan memiliki kemampuan untuk menulis sebuah artikel yang 

mampu mengedukasi sekaligus menghibur para pembaca. Selain itu kemampuan 

dalam mengemas kumpulan informasi yang berhasil ditemukan menjadi sebuah 

bacaan yang menarik juga menjadi sangat penting.  

 Setiap tahapan proses produksi artikel maupun konten dalam website sendiri 

juga sangat jelas dan telah memenuhi standar pada umumnya. Tugas dan tanggung 

jawab seorang content writer dalam website sendiri meliputi aktivitas optimasi 

SEO, proses editing artikel dan press release, menulis sebuah artikel, melakukan 

publikasi konten, dan brainstorming atau riset konten. Beberapa kali seorang 

content writer juga ikut terlibat dalam mengikuti virtual press conference maupun 

kunjungan pada beberapa hotel di Surabaya. Sejauh melakukan kerja praktik, 

penulis menyadari bahwa peran seorang content writer bukanlah hal mudah dan 

tidak bisa dianggap sebelah mata. 
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IV.2 Saran 

 Setelah melakukan kerja praktik selama kurang lebih 2 bulan 2 hari, berikut 

beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu 

1. Pihak perusahaan dapat lebih melakukan banyak inovasi lagi, sebab bisnis 

yang bergerak menawarkan jasa pemasaran di industri perhotelan sendiri 

sudah marak dan banyak sehingga kemungkinan untuk kalah saing menjadi 

lebih besar. Selain itu dengan kondisi perusahaan sekarang yang beroperasi 

dengan hanya mengandalkan modal usaha pribadi dan belum adanya 

pendanaan dapat menyulitkan perkembangan atau pertumbuhan perusahaan 

untuk ke depannya. 

2. Perusahaan dapat melakukan ekspansi ke berbagai pulau di Indonesia, dalam 

arti karena selama ini berdasarkan pengamatan penulis, kerja sama dan 

koneksi yang dimiliki perusahaan masih sangat terbatas dan hampir 

seluruhnya berasal dari pulau Jawa dan Bali sehingga ini perlu menjadi 

perhatian khusus bagi perusahaan untuk bisa mulai memperluas lagi koneksi 

nya ke berbagai hotel maupun tempat wisata lainnya yang tersebar di berbagai 

pulau di Indonesia. 

3. Terakhir, penulis juga menyarankan dari segi SDM sendiri, perusahaan bisa 

lebih berani dalam mencari atau membuka perekrutan untuk tenaga kerja 

profesional dan tidak bergantung atau mengandalkan tenaga kerja magang 

saja.  
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