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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Konsep merupakan salah satu bagian penting dalam proses produksi. 

Konsep adalah gambaran secara tertulis dari sebuah video. Terdapat beberapa 

langkah untuk merancang sebuah naskah, diantaranya adalah (1) melakukan 

riset; (2) membuat rancangan naskah; (3) mengkomunikasikan hasil naskah 

dengan pihak yang terkait; (4) merevisi naskah; (5) breakdown naskah.  

Untuk dapat menghasilkan konsep yang sesuai, maka sebuah riset 

diperlukan. Riset dapat dilakukan dengan pencarian informasi pada web atau 

alat publikasi lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah melakukan riset, 

hal ini memudahkan dalam melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuatan 

naskah. Pembuatan naskah sudah dapat dilakukan, namun naskah yang telah 

disusun belum tentu sudah sesuai dengan keinginan pihak terkait. Maka, 

mengkomunikasikan sebuah konsep dengan pihak terkait dianggap perlu 

sehingga dapat ditemukan sinkronisasi antara tim produksi video dengan 

pihak terkait yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan atau lembaga.  

Setelah naskah yang dibuat sudah selesai, maka untuk melanjutkan ke 

tahap berikutnya, naskah perlu di detailkan, proses ini disebut dengan proses 

breakdown. Naskah yang telah di breakdown siap untuk digunakan sebagai 

acuan tim produksi. 
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5.2  Saran 

Dalam melaksanakan kerja praktik ini, tentunya masih terdapat 

beberapa kekurangan, dan untuk lebih memperbaiki di kesempatan yang 

selanjutnya, maka  di -butuhkan saran yang dapat membangun. Saran ini akan 

di berikan kepada 3 pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Kerja 

Praktik. 

Saran untuk Mahasiswa Kerja Praktik yang selanjutnya : 

1. Meningkatkan kualitas belajar di Kampus dan menggali ilmu sebanyak 

mungkin sebagai persiapan dalam menghadapi Kerja Praktik maupun 

pekerjaan yang dituju dalam dunia kerja. 

2. Mulai untuk melatih kemampuan hard skill maupun soft skill karena pada 

dunia kerja, kedua kemampuan tersebut dibutuhkan dan saling 

mendukung. 

3. Lebih aktif pada saat menjalani proses Kerja Praktik untuk bisa 

mendapatkan ilmu yang lebih dalam dunia kerja. 

4. Tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin baik dengan pihak 

perusahaan dan atau dengan tim Mahasiswa Kerja Praktik yang berasal 

dari kampus yang berbeda. 

 

Saran untuk Pihak Kampus yang dalam hal ini adalah Institut Bisnis 

dan Informatika STIKOM Surabaya pada umumnya dan Program Studi 

Desain Komunikasi Visual pada khususnya, 
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1. Merelevankan mata kuliah yang nantinya akan diimplementasikan ke 

dunia kerja dengan memberikan nya di semester sebelum Kerja Praktik di 

laksanakan. 

2. Membangun sebuah kerja sama dengan lebih banyak perusahaan 

sehingga lebih banyak pilihan tempat Kerja Praktik untuk Mahasiswa. 

3. Memberikan pembekalan berupa wawasan lapangan kerja sebagai bentuk 

mempersiapkan mahasiswa sebelum di terjunkan dalam dunia kerja yang 

sebenarnya. 

4. Memperpanjang waktu pelaksanaan Kerja Praktik karena 1 bulan dirasa 

masih kurang untuk mahasiswa mendapatkan dan menggali ilmu di dunia 

kerja. 

 

Saran untuk Perusahaan tempat pelaksanaan Kerja Praktik yang 

dalam hal ini adalah Balai Pengembagan Media Televisi Pendidikan dan 

Kebudayaan (BPMTPK) 

 

1. Meningkatkan sistem pengawasan kepada Mahasiswa Kerja Praktik agar 

Mahasiswa Kerja Praktik dapat lebih efektif dan efisien dalam 

memanfaatkan waktu yang dapat dibilang singkat. 

2. Memberikan sistem controlling hasil pengerjaan proyek Kerja Praktik 

yang lebih baik dalam hal mengkoordinir Mahasiswa Kerja Praktik. 
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Demikian Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai bukti telah 

dilaksanakannya proses Kerja Praktik yang merupakan salah satu sarat 

kelulusan. Laporan Kerja Praktik ini tentunya  masih memiliki kekurangan 

karena keterbatas ilmu yang dimiliki dan waktu pelaksanaan Kerja Praktik 

yang singkat. Oleh karena itu, adanya saran yang membangun sangat 

diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas kedepannya. 
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