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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dalam pembuatan video company profile External Student Affair UMN, penulis 

berperan sebagai Creative Director mendengar dan melihat masalah juga 

kebutuhan yang ada pada External Student Affair UMN, penulis kemudian 

memproses masalah tersebut agar bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut. 

Pada video company profile External Student Affair UMN, penulis membuat 

dan menggunakan konsep informatif, berdasarkan acuan treatment dan client brief. 

Konsep ini bisa memberi dan menerangkan informasi profile External Student 

Affair UMN dan kegita sub divisinya, beserta program-program dan kegiatan 

pelayanan kepada mahasiswa, alumni, dan industri. Dilihat dari data-data yang ada, 

data-data berjenis kualitatif, kuantitatif, dan data internal ketika menggunakan 

konsep informatif data-data tersebut dapat diterjemahkan secara visual, untuk video 

company profile.   

Peranan seorang creative director dalam pembuatan video company profile 

sangatlah penting, karena seorang creative director menjadi seorang yang 

menentukan kemana arah dan tujuan video company profile ini, seorang creative 

director juga harus bisa bertanggung jawab kepada merealisasikan keinginan klien 

di dalam video company profile. Selain itu seorang creative director juga harus bisa 

memotivasi dan menjaga komunikasi di dalam tim dan juga komunikasi dengan 

klien. 

Peranan Creative Director..., Theodorus Gregorius E. Y. M, FSD UMN, 2018
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5.2. Saran 

Saran dari penulis bahwa sebelum pembuatan konsep, seorang creative director 

haruslah terlebih dahulu mengenal klien, apa keinginan dan kebutuhannya dalam 

membuat video company profile. Creative director harus melakukan beberapa kali 

pertemuan dengan klien, agar creative director bisa mengetahui identitas klien 

secara detail, pertemuan tersebut juga bisa menghasilkan client brief yang akan 

menjadi acuan dalam pembuatan konsep. 

 Saran untuk Universitas, referensi pembuatan dan pustaka mengenai 

pembuatan company profile diharapkan ditambah, untuk mempermudah dalam 

pencarian referensi untuk pembuatan company profile di kalangan mahasiswa.

Peranan Creative Director..., Theodorus Gregorius E. Y. M, FSD UMN, 2018




