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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penulis yang berperan sebagai Creative Director dalam pembuatan video iklan 

untuk Pegipegi selalu mengerjakan eksekusi bersama dengan kru, sesuai dengan 

creative brief  yang telah disepakati oleh penulis dan juga pihak Pegipegi.   

 Penulis mengambil konsep mini drama dengan sebuah aliran cerita slice of 

life agar Pegipegi memiliki sebuah rekam jejak periklanan dengan genre yang 

berbeda dalam menjual produknya kepada masyarakat, juga memiliki porsi yang 

seimbang antara direct selling dengan soft selling di ranah periklanan Pegipegi. 

Hal tersebut diyakini oleh penulis dan kru untuk mengambil lebih banyak minat 

pengguna Pegipegi dan juga untuk bersaing dalam aspek periklanan pada 

kompetitor lain. Seperti yang dikatakan dalam teori – teori yang telah digunakan 

penulis, bahwa dengan membuat sebuah metode yang dapat menarik perhatian 

penonton, akan membawa produk dalam persaingan merek lebih unggul.  

 Dalam membuat video iklan tersebut, penulis juga menambahkan sebuah 

informasi mengenai kemudahan memesan tiket perjalanan maupun dalam 

pemesanan hotel melalui telepon genggam. Hal ini  bertujuan untuk mendekatkan 

salah satu keunggulan dari Pegipegi kepada masyarakat bahwa Pegipegi adalah 

sebuah perusahaan yang melayani dengan cepat dan efisien.  
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5.2. Saran 

Saran penulis untuk para calon creative director adalah untuk terus melakukan 

riset mengenai produk yang ingin dijadikan bahan sebuah video iklan atau sebuah 

company profile. Melakukan riset adalah salah satu cara yang memudahkan kru 

untuk membuat ide dan memasukan informasi yang kredibel pada video iklan 

maupun company profile atau video iklan tersebut. Dengan terus melakukan riset, 

akan meminimalisir kesalahan saat membuat ide – ide untuk video iklan tersebut.  

 Saran dari penulis untuk orang lain adalah lebih sering menonton video 

iklan maupun video company profile. Agar lebih terbiasa dalam melakukan alur 

pengenalan cerita video iklan kepada penonton, juga untuk membiasakan 

menggunakan shot dengan khas untuk sebuah video iklan.  

 Saran dari penulis untuk Universitas Multimedia Nusantara agar 

memfokuskan mata kuliah untuk corporate video menjadi sebuah mata kuliah 

wajib, sehingga para mahasiswa khususnya jurusan film tidak hanya belajar 

mengenai pembuatan film fiksi namun juga dapat merasakan bagaimana bekerja 

di sektor periklanan.  
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