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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pembuatan video webinar ini seorang copywriter memiliki tanggung jawab 

besar untuk menciptakan naskah audio visual yang sesuai dengan keinginan klien 

berdasarkan client dan creative brief, serta mampu merangkul audience hingga 

akhirnya tujuan pembuatan video webinar, yakni meningkatkan minat karyawan 

terhadap penggunaan webinar terwujud.  

 Dalam proses pembuatan naskah, penulis mengumpulkan serta mengikuti 

acuan, seperti format penulisan naskah, client brief, creative brief, juga acuan 

video. Selain menggunakan acuan, yang tidak kalah penting adalah penerapan 

teori, sehingga hasil copy atau naskah dibuat dengan benar dan berlandaskan teori 

yang valid.  

 Penulis menerapkan konsep humor dalam pembuatan naskah video 

webinar ini untuk meningkatkan minat karyawan PT. Pertamina terhadap 

penggunaan webinar. Dijabarkan juga sebelumnya dalam creative brief bahwa 

klien meminta cerita yang bergenre komedi.  

Pemilihan konsep humor tersebut merupakan tindakan yang tepat untuk 

menjawab keresahan klien yang sebelumnya pernah membuat video webinar 

namun tidak efektif menarik minat pengguna webinar, terbukti dari minat 

pengguna webinar setelah video tersebut ditayangkan hanya sekitar 10% dari 

Penerapan Konsep Humor..., Vina Grace, FSD UMN, 2018



63 

 

seluruh karyawan PT. Pertamina, berdasarkan transkrip wawancara account 

executive dengan manager Knowledge Management Pertamina. 

5.2. Saran 

Sebagai seorang copywriter, penting sekali untuk memahami creative brief 

sebelum mulai melakukan riset acuan dan teori. Saat pembuatan karya, penulis 

mengalami kegagalan sehingga naskah pertama harus diubah total, hal tersebut 

terjadi karena penulis tidak mempelajari creative brief terlebih dahulu. Naskah 

yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan keinginan klien. Oleh karena itu, 

memahami serta mengikuti acuan yang telah dikumpulkan adalah syarat utama 

dalam pembuatan naskah bagi seorang copywriter.  

Komunikasi dengan kelompok juga merupakan hal penting agar proyek 

dapat berjalan dan selesai dengan hasil yang memuaskan. Penting juga untuk 

diperhatikan format penulisan laporan agar mengikuti ketentuan yang berlaku. 
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