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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi lapangan ke tempat-tempat pemutaran film-film

pendek, tempat shooting film Konseptor Kamuflase dan wawancara produser-

produser film pendek dan film Konseptor Kamuflase, penulis dapat

menyimpulkan beberapa hal.

Media promosi yang efektif untuk sebuah film pendek supaya orang

mengetahui dan mempunyai keinginan untuk mendatangi tempat pemutaran

setempat untuk menonton Konseptor Kamuflase adalah media promosi cetak.

Karena merupakan media yang fleksibel dan mudah disebarkan, dan seringkali

menjadi pelengkap wajib untuk mempromosikan film ini di film-film festival

besar.

Media promosi yang digunakan menggunakan cara digital imaging,

menyesuaikan dengan gaya-gaya media promosi dari genre film fantasy dan sci-fi

yang memang sudah memiliki gaya tersendiri. Gaya tersebut dicapai dengan

digital imaging menggunakan elemen-elemen penting yang terdapat di dalam film

Konseptor Kamuflase.

Proses dalam memengerjakan media promosi ini membuat penulis

mendapatkan banyak hal yang baru dalam hal membuat sebuah media promosi.

Dari pentingnya pengertian dan pembatasan segmen yang dituju, pengadaptasian
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gaya media promosi, dan penelitian yang dijalankan dalam mendapatkan

informasi akan penggunaan media promosi skala film pendek dalam event dan

festival pemutaran film pendek.

5.2. Saran

Media promosi dari film Konseptor Kamuflase masih merupakan media

promosi yang sederhana dan sangat mendasar. Pengembangan dari media promosi

sangat memungkinkan jika film ini aka dilanjutkan menjadi film berdurasi

panjang dengan jangkauan pemutaran film lebih luas dari sebelumnya.
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