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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran kerjapraktek yang telah penulis lakukan 

pada divisi marketing communication pada agendakota, bahwa aktivitas 

penulisan artikel website dan konten instagram pada agendakota  memiliki 

beberapa tahapan dalam membuatnya. Pada artikel website memiliki tiga 

tahapan yaitu pra produksi artikel, Produksi artikel, pasca produksi artikel. 

Pada bagian pra produksi agendakota berusaha untuk mencari informasi, ide 

dan refrensi dalam membuat artikel, untuk bagian produksi agendakota 

mulai menyusun kerangka tulisan yang berguna untuk mengendalikan 

pemikiran dan penulisan, lalu dilanjutkan dengan membuat naskah awal 

serta melakukan editing dalam penulisan kata kata, pada tahapan yang 

terakhir yaitu pasca produksi memastikan bahwa artikel telah memiliki 

informasi yang lengkap dan siap di unggah. 

Pada pembuatan konten agendakota juga memiliki tiga tahapan 

dianataranya adalah perencanaan, proses upload, dan evaluasi, pada tahapan 

perencanaan agendakota melakukan perencanaan dengan memilih konten 

dari artikel yang ada pada website agendakota, konten artikel seperti apa 

yang ingin ditunjukan, tema feed apa yang ingin dipilih hal ini dilakukan 

untuk menyeimbangkan tampilan feed instagram dalam hal topik dan juga 

gambar, setelah menentukan semuanya agendakota melakukan proses 

upload dengan memastikan bahwa caption, dan gambar yang ingin di 
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unggah sudah sesuai dan juga menambahkan hastag untuk membantu 

menyebarkan postingan agendakota, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi 

dimana agendakota melihat perkembangan dari konten yang telah dibuat 

sehingga bisa membuat konten yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. 

IV.2. Saran  

Selama melakukan kerjapraktek pada agendakota penulis 

menemukan beberapa kendala kecil dalam membuat penulisan artikel dan 

konten, pada pembuatan artikel bisa mencari ide dan tema yang bervariasi 

untuk topik dalam artikel, dan untuk konten instagram dapat menambah 

variasi konten sehingga tidak hanya menampilkan artikel dari website. 

Selain itu perusahaan bisa memberikan pembelajaran yang lebih 

lengkap dengan memperbanyak kunjungan pada event event ataupun tempat 

wisata serta memberi banyak pengajaran tentang cara promosi pada media 

sosial agar bisa mendaparkan engagement lebih baik lagi agar peserta 

magang bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak dalam hal ide 

membuat artikel dan pengalaman. 
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