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BAB V 

SIMPULAN 

 
5.1 Simpulan 

Pelaksanaan online events Teman Kuliah dengan Tema Finding My Potential 

berhasil mencapai tujuan inti dari penyelenggaraan online events Teman Kuliah, yakni 

membantu para siswa/siswi SMA yang merasa kebingungan dalam memilih jurusan 

kuliah dengan cara membantu para siswa/siswi SMA tersebut menemukan potensi diri 

dengan pengadaan seminar-seminar online dan berdasarkan hasil dari penyebaran post- 

survey diperoleh data dari 47 responden dari 54 peserta yang menghadiri acara seminar 

online Finding My Potential, 72,3% responden merasa terbantu dalam menemukan 

potensi diri mereka guna memilih jurusan kuliah/prospek karier yang tepat seusai 

mengikuti acara seminar online Finding My Potential yang dimana sebelumnya 

terdapat 66% responden yang menyatakan bahwa mereka memang mengalami 

kebingungan dalam menemukan potensi diri sebelum mengikuti acara seminar online 

Finding My Potential, melihat adanya peningkatan/perubahan pada responden pada 

saat sebelum dan sesudah mengikuti acara seminar online Finding My Potential, hal 

ini menunjukkan bahwa main event dari online events Teman Kuliah ini cukup berhasil 

dalam mencapai tujuan awalnya untuk membantu para siswa/siswi SMA atau 

setingkatnya yang kebingungan dalam memilih jurusan kuliah dengan cara membantu 

mereka menemukan potensi diri mereka masing-masing. Dan juga adanya banyak 

respon positif dan tingkat antusiasme yang tinggi dari para peserta yang menantikan 

acara ini untuk diadakan kembali menambah satu poin plus dari kesuksesan acara ini. 

Beberapa masukkan/kritik yang diterima oleh perancang karya terkait 

penyelenggaraan acara seminar online Finding My Potential adalah mengenai 

penempatan waktu (time management) dari sesi acara yang dapat dibuat lebih interaktif 

dengan memperpanjang waktu sesi tanya jawab dan sesi pembacaan karakter melalui 
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tanda tangan, dan memperpendek waktu sesi sharing dari Pembicara, sehingga acara 

yang diselenggarakan dapat lebih interaktif. 

 
5.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran yang diperoleh dari hasil post-survey dan saran 

dari perancang karya sendiri selama menyelenggarakan acara dari perancangan karya 

ini untuk perancang karya selanjutnya yang juga akan mengambil cluster karya yang 

serupa, yakni event management adalah sebagai berikut: 

1. Memperpanjang waktu sesi interaktif (seperti misalnya sesi tanya jawab) 

ketimbang sesi sharing pada saat penyelenggaraan acara seminar baik itu dalam 

bentuk luring maupun daring, guna membuat suasana acara lebih interaktif dan 

lebih menarik bagi para peserta acara. 

 
2. Tidak berspekulasi bahwa jumlah pendaftar sama dengan jumlah peserta yang 

akan hadir, apalagi bila penyelenggaraan acara yang diselenggarakan bersifat 

non-profit (tidak memungut biaya) dikarenakan sebagai penyelenggara acara 

tidak dapat mengendalikan kehendak dari para pendaftar untuk secara pasti 

menghadiri acara, khususnya dalam penyelenggaraan acara yang bersifat daring 

(online). 

 
3. Melakukan last day reminder (H-2 sebelum penyelenggaraan acara) kepada para 

stakeholder yang akan hadir pada saat hari-H acara mengenai hari dan waktu 

penyelenggaraan acara, serta peran dan durasi waktu yang akan diberikan kepada 

stakeholder dalam acara tersebut guna menghindari miss-communication yang 

dialami oleh perancang karya. 

 
4. Penting untuk melakukan menyiapkan daftar media partner yang lebih banyak 

guna memperkuat aktivitas publikasi dan engagement dengan para target 
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audience acara, sehingga apabila ada kandidat dari media partner yang menolak 

untuk melakukan kerja sama, pengelola acara masih memiliki banyak daftar 

media partner lainnya. 


