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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Seorang account executive bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan 

proyek yang dilakukan, serta kelangsungan hubungan kerjasama yang terjalin baik 

secara internal maupun eksternal. Pada dasarnya, hubungan kerjasama yang baik 

dilakukan untuk membangun kepercayaan dan kekompakan tim, serta sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan membantu kelancaran proses 

produksi. Dalam proyek pembuatan video promosi “Magical Garden” ini account 

executive berperan sebagai koordinator dalam Tim Produksi Kotak Kayu, dan 

sebagai penghubung antara tim produksi dengan klien yaitu PT Karunia Anak 

Indonesia. 

Koordinasi diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai 

keberhasilan dalam hubungan kerjasama, dengan melakukan pengintegrasian dan 

pengawasan pada seluruh pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk 

mencapai koordinasi efektif penulis perlu memastikan seluruh tindakan dan 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketepatan dan kesepakatan yang telah 

dibuat. Secara internal, kesepakatan yang dibuat oleh Tim Produksi Kotak Kayu 

berupa struktur organisasi dan kontrak kerja kru. Kemudian, secara eksternal 

kesepakatan yang dibuat antara Tim Produksi Kotak Kayu dan PT Karunia Anak 

Indonesia meliputi creative brief, proposal, dan memorandum of understanding 

(MOU). 
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Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan kerjasama yang terjalin secara internal dan eksternal Tim Produksi 

Kotak Kayu telah dipengaruhi oleh sistem koordinasi yang cukup baik. Namun, 

secara intenal koordinasi yang dilakukan oleh Tim Produksi Kotak Kayu belum 

dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah anggota tim 

yang masih sangat sedikit, sehingga mengharuskan masing-masing individu 

dalam tim memegang tugas dan tanggung jawab ganda yang berpengaruh pada 

sistem koordinasi Tim Produksi Kotak Kayu.  

Sedangkan, secara eksternal koordinasi yang dilakukan antara Tim 

Produksi Kotak Kayu dan PT Karunia Anak Indonesia dapat dikatakan mencapai 

koordinasi yang efektif. Berdasarkan hasil akhir pembuatan video promosi 

“Magical Garden” dapat dilihat bahwa tindakan dan karya yang dihasilkan sudah 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Misalnya, 

penerapan ide dan konsep yang sesuai dengan creative brief, ketepatan waktu dan 

penggunaan anggaran produksi, serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah 

pihak sesuai kesepakatan yang tertulis pada kontrak kerja/MOU. Hal tersebut 

didukung pula oleh tanggapan yang diberikan oleh klien, seusai pembuatan video 

promosi dilakukan. Kepuasan dan kepercayaan yang diberikan kepada Tim 

Produksi Kotak Kayu menjadi sebuah keberhasilan dan pencapaian terbaik dalam 

proyek pembuatan video promosi “Magical Garden”. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, penulis bermaksud 

untuk memberikan sebuah gagasan atau saran kepada beberapa pihak, terkait 

dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam 

membangun suatu hubungan kerjasama dan koordinasi. Gagasan atau saran 

tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Sebelum membangun hubungan kerjasama secara eksternal, akan lebih baik jika 

hubungan kerjasama intenal tim produksi sudah terbentuk dengan baik. Selain itu, 

account executive harus memperhatikan setiap detail pekerjaan dan termasuk 

pembagian kerja tim untuk menghindari terjadinya tanggung jawab ganda yang 

akan memengaruhi sistem koordinasi. Sebagai seorang account executive penulis 

perlu memperhitungkan lebih baik lagi mengenai jumlah anggota yang 

dibutuhkan, sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh pihak klien. 

Sehingga hasil yang didapatkan akan lebih maksimal, dan mencapai koordinasi 

efektif.  

2. Bagi Pembaca 

Ketika berada dalam posisi sebagai seorang account executive, pembaca 

sebaiknya mengindari pembagian tugas dan tanggung jawab ganda kepada setiap 

anggota tim produksi untuk menghindari kegagalan sistem koordinasi. Selain itu, 

pembaca diharapkan mampu menerapkan sistem koordinasi sesuai kebutuhan dan 
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perkembangan yang terjadi dalam proyek, serta mempelajari kesalahan-kesalahan 

yang penulis lakukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.  

3. Bagi Universitas 

Sebagai mahasiswi Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia 

Nusantara, dengan peminatan Sinematografi, penulis memiliki beberapa saran 

terkait proyek Tugas Akhir Corporate Video yang penulis lakukan. Sebelum 

masuk pada tahap Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan pengetahuan seputar 

teknik pembuatan video promosi yang meliputi penggunaan tata cahaya, teknik 

pengambilan gambar, dan pembuatan creative brief  dalam mata kuliah corporate 

video. Namun, berdasarkan pengalaman penulis dalam mengerjakan proyek 

“Magical Garden”, sebagai seorang account executive dan koordinator dalam Tim 

Produksi Kotak Kayu, selain ide dan kreatifitas diperlukan pula pemahaman 

mengenai proses membangun hubungan kerjasama dan komunikasi secara internal 

maupun eksternal. Sehingga, akan lebih baik jika mahasiswa/i Sinematografi di 

Universitas Multimedia Nusantara mendapatkan pengetahuan dan materi 

perkuliahan seputar teknik-teknik membangun hubungan kerjasama dan 

komunikasi yang baik kepada klien maupun dalam tim produksi. 
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