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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Peran penulis sebagai creative director yang terpenting selain memimpin 

tim desain (kreatif), ialah membuat konsep pada video iklan PT. Satu Desaindo 

Internusa dengan creative brief. Selain itu, studi literatur menjadi penting untuk 

penulis sebagai landasan pengetahuan sebelum mengerjakan creative brief. 

Dari creative brief, penulis mendapatkan tiga konsep, yaitu teamwork, 

kepercayaan, dan profesional. Penulis juga melakukan wawancara klien, calon 

klien PT. Satu Desaindo Internusa dan ahli visualuntuk mengetahui konsep video 

iklan yang tepat dan dapat menarik calon klien PT. Satu Desaindo Internusa. Dari 

sembilan orang, enam orang memilih konsep teamwork dan tiga orang memilih 

konsep profesional.  

Penulis memutuskan video iklan PT. Satu Desaindo Internusa memakai 

konsep teamwork. Selain melihat hasil creative brief dan wawancara yang sudah 

dilakukan, penulis juga melakukan observasi untuk melihat kerja klien dan 

karyawannya di perusahaan sebagai citra perusahaan yang akan ditampilkan pada 

video iklan perusahaan. 

5.2. Saran 

Tugas seorang creative director adalah menentukan konsep yang tepat pada 

sebuah video iklan. Disini, tugas penulis sebagai creative director adalah 
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menentukan konsep video iklan PT. Satu Desaindo Internusa yang tepat dan dapat 

menarik calon klien. Selain membuat creative brief dan wawancara klien, penulis 

juga harus wawancara calon klien PT. Satu Desaindo Internusa dan ahli visual 

yang memerlukan persiapan cukup lama, dari mencari video iklan perusahaan lain 

sebagai refrensi untuk interview, membuat janji temu, menyiapkan pertanyaan, 

dll.  

Hal ini penting selain untuk mengetahui konsep video iklan PT. Satu 

Desaindo Internusa yang tepat, juga untuk mengetahui bagaimana membuat video 

iklan yang dapat menarik calon klien. Berikut ini adalah saran-saran dari penulis 

untuk creative director agar mendapatkan konsep yang diinginkan pada sebuah 

video iklan, yaitu: 

1. Pertama, persiapkancreative briefuntuk klien. Creative brief sangat 

berguna untuk mendapatkan konsep video iklan suatu perusahaan (klien) 

yang akan dibuat. Selain itu, juga penting untuk melakukan studi literatur 

terlebih dahulu berkaitan dengan peran creative director sebelum terjun 

ke lapangan. 

2. Setelah creative brief, seorang creative director harus brainstorming 

dengan bertemu teman satu tim dan membicarakan konsep apa yang tepat 

untuk video iklan yang dibuat. 

3. Selain wawancara dengan klien, sebaiknya juga melakukan wawancara 

dengan orang lain, yaitu calon klien perusahaan yang akan dibuat video 

iklannya. Hal ini berguna untuk mengetahui konsep video iklan 
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perusahaan tersebut yang dapat menarik calon klien agar mau membeli 

barang atau jasa yang dijual. Karena calon klien adalah orang awam yang 

tidak telalu mengerti tentang video iklan, sebaiknya creative director 

memperlihatkan video iklan perusahaan lain yang sesuai dengan konsep 

yang didapat dari creative brief sebagai refrensi wawancara dengan 

mereka. Siapkan pertanyaan wawancarayang dapat dimengerti oleh calon 

klien (narasumber). 

4. Observasi juga penting dilakukan untuk mengetahui citra perusahaan 

yang akan ditampilkan pada video iklan perusahaan yang akan dibuat. 
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