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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penulis berperan sebagai penulis naskah dalam corporate video perekrutan 

pekerja dalam perusahaan CODE.ID. Corporate video ini merupakan sebuah 

video yang merepresentasikan suasana dalam sebuah perusahaan software 

CODE.ID. Dalam video ini terdapat kegiatan sehari - hari karyawan perusahaan 

yang disusun menjadi satu hari kerja. 

Peran penulis naskah dalam pembuatan corporate video ini sangat penting. 

Naskah menjadi hal dasar yang dapat diperlihatkan kepada klien. Dengan naskah 

juga klien dapat mengetahui detail apa yang akan muncul divideo. Klien bisa saja 

menambahkan atau mengurangi adegan - adegan yang dirasa perlu untuk 

kepentingan perusahaan. 

Penulis membuat naskah dari hasil riset yang ada di perusahaan CODE.ID. 

Ini dilakukan penulis saat awal meeting klien. Penulis membutuhkan informasi 

secara detail tentang perusahaan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal pada 

naskah nantinya. Kesalahan yang fatal biasanya adalah sesuatu yang tidak ingin 

diperlihatkan oleh klien dari perusahaannya kepada orang lain. 

Penyampaian informasi harus sesuai dengan permintaan klien. Permintaan 

klien menjadi hal mendasar yang kemudian diterjemahkan oleh sutradara. 

Permintaan klien dan tema dari sutradara adalah hal pertama yang akan menjadi 

acuan penulis dalam membuat naskah. 
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5.2 Saran 

Penulis melihat produksi dalam corporate video ini adalah suatu hal yang baru. 

Pembuatan corporate video ini melibatkan klien sebagai hal yang utama. 

Permintaan klien adalah awal dari semua proses yang nantinya akan dibuat. 

Dalam hal ini pula klien berhak memberi revisi atau menolak ide dari tim sesuai 

dengan kesepakatan awal. 

Perjanjian awal dengan klien sangat penting dalam sebuah pembuatan 

corporate video. Jika ada kesalahan atau suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, 

perjanjian awal dengan klien adalah satu – satunya yang dijadikan bukti untuk tim 

creative mengajukan banding. 
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