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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Penulis berperan sebagai Creative Director membuat Corporate Video VIP yang 

diawali dengan meeting pertama dengan klien. Penulis bersama account executive 

bersama-sama mendapatkan client brief dengan klien untuk mencari karakteristik 

yang ada di rumah produksi tersebut, sekaligus apa yang membedakan dengan 

kompetitor lainya. 

Penulis mengangkat konsep one stop solution dari Client brief sebagai 

dasar treatment  corporate video VIP dan acuan proses awal pembuatan hingga 

akhir paska produksi. Sebelum membuat story line sebagai landasan cerita pada 

pembuatan corporate production ini penulis menentukan konsep, treatment, mood 

board, dan story board sebagai acuan pembuatan corporate video VIP. 

 Penambahan elemen grafis yang digunakan oleh penulis untuk membantu 

dan  mempermudah pada saat menjelaskan konsep one stop solution kepada klien 

yang akan memberikan projeknya kepada VIP dapat lebih menarik informasi 

karakteristik apa yang menjadi unggulan ada pada VIP.  
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5.2. Saran 

Saran dari penulis kepada creative director bahwa tahap pembuatan corporate 

video  haruslah ada kesepakatan bersama antara penulis dengan klien, agar 

terhindar dari kurang komunikasi dan dapat membangun kerja sama dari tahap pra 

produksi hingga paska produksi. Selain itu bersama-sama menggali chemistry 

antara creative director dan klien agar konsep yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan bersama sehingga tidak membuang waktu untuk melakukan 

banyaknya revisi. 

 Saran untuk orang lain perbanyak referensi corporate video dan mengenal 

beberapa perusahaan untuk mengetahui bidang seperti apa yang perusahaan 

tersebut kerjakan.  

Saran untuk Universitas Multimedia Nusantra memiliki mata kuliah 

khusus untuk corporate video agar mahasiswa dapat mengenal lebih awal 

lapangan kerja seperti apa, perbedaan membuat corporate video dan membuat 

film.  
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