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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis berperan sebagai creative director dalam pembuatan corporate video untuk 

perekrutan pekerja CODE.ID. Corporate video ini merupakan sebuah video yang 

menggambarkan tentang suasana kantor dan kegiatan sehari-hari yang sudah 

menjadi budaya di dalam sebuah perusahaan software development CODE.ID. 

 Seorang creative director berperan penting dalam proses pembuatan sebuah 

corporate video ini. Hal ini dikarenakan creative director bertanggung jawab atas 

konsep dan juga ide kreatif yang dibuat di dalam corporate video. Dengan adanya 

pilihan konsep yang dibuat oleh creative director, hal ini akan menjadi 

pertimbangan untuk klien dalam memilih konsep yang akan dibuat dalam video 

nantinya. 

Penulis membuat tiga pilihan konsep yaitu konsep yang menjelaskan 

perusahaan secara detail, konsep yang memperlihatkan suasana kantor dan cara 

kerja yang menyenangkan dan yang terakhir konsep yang mengenalkan perusahaan 

dengan bantuan infografis dan pengisi suara. Ketiga konsep tersebut dibuat 

berdasarkan dari hasil olahan data yang didapatkan melalui client brief, yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan klien untuk dipilih salah satunya. Dari hasil 

pertimbangan tersebut, klien memilih dua konsep yaitu konsep yang menjelaskan 

perusahaan secara detail dan konsep yang memperlihatkan suasana kantor dan cara 

kerja yang menyenangkan, yang akan dijadikan pertimbangan kembali oleh penulis. 
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Untuk mendapatkan satu konsep utama yang akan dijadikan video nantinya, penulis 

melakukan wawancara berupa focus group discussion (FGD) kepada target 

audience dengan dua pilihan konsep yang dipilih klien. Hasil dari wawancara 

tersebut, penulis mendapatkan satu pilihan konsep utama yaitu yang 

memperlihatkan suasana kantor dan cara kerja yang menyenangkan, yang 

merupakan menjadi pilihan klien dan target audience untuk dijadikan video. 

5.2. Saran   

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh penulis dalam menerapkan konsep 

fun pada corporate video CODE.ID, penulis dapat memberikan beberapa saran  

kepada pembaca yang ingin menjadi creative director dalam pembuatan sebuah 

karya. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis: 

1. Bagi penulis, dalam proses pembuatan corporate video terutama peranan 

sebagai creative director, agar mendalami setiap permintaan dan juga 

keinginan klien. Sehingga klien tersebut akan merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh creative director, yaitu menerima segala masukan dari 

klien 

2. Bagi orang lain, di dalam proses pembuatan corporate video, pembuat video 

akan melakukan beberapa kali pertemuan dengan klien untuk menggali lebih 

dalam keinginan klien untuk corporate video-nya. Dalam hal ini konsep yang 

diberikan kepada klien nantinya juga melalui proses revisi agar sesuai dengan 

keinginan klien. Proses revisi penting dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir 

yang sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan antar klien dan 
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pembuat video di awal juga penting dalam pembuatan corporate video. 

Sehingga jika ada kesalahan ataupun ada hal yang membuat salah satu pihak 

merasa dirugikan, perjanjian di awal antar klien dan pembuat video bisa 

dijadikan bukti mengajukan banding untuk menyelesaikan suatu masalah. 

3. Bagi Universitas, corporate video merupakan sesuatu yang penting untuk 

setiap universitas. Hal ini merupakan kebutuhan pokok dari setiap universitas 

untuk memberikan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui 

tentang kualitas dan juga kelebihan dari universitas tersebut. Sehingga penulis 

menyarankan untuk membuat corporate video 
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