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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pembuatan video company profile PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), 

Account Executive bekerja melalui proses kerja yang dimulai dari pra produksi 

hingga paska produksi. Adapun tugas tersebut meliputi; 

Account Executive harus melakukan pertemuan dengan klien, pertemuan 

ini dilakukan agar Account Executive mendapatkan berbagai informasi secara 

mendetail tentang perusahaan yang akan membuat video company profile. Setelah 

Account Executive mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan untuk 

membuat video company profile, Account Executive menginformasikan hasil 

client brief tersebut kepada kru pembuat video company profile. Account 

Executive melakukan pertemuan perencangan dengan kru untuk membuat konsep 

dan naskah, dan Account Executive harus memberitahukan tahapan-tahapan yang 

telah diselesaikan kepada klien. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Account Executive merupakan seorang 

yang mengatur segala proses pembuatan video company profile, agar dapat 

memenuhi kebutuhan klien. Video company profile merupakan sebuah saran yang 

sangat efektif untuk membantu perusahaan untuk mempromosikan produk yang 

mereka tawarkan kepada target pasar yang dituju. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis sebagai Account Executive 

dalam pembuatan video company profile PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), 

penulis ingin memberikan saran seperti berikut : 

1. Sebelum manjadi Account Executive, disarankan untuk terlebih dahulu 

mengetahui setiap proses produksi dan setiap tugas dan tanggung jawab 

Account Executive. 

2. Jika ingin menjadi Account Executive, disarankan selalu membawa client brief 

pada saat mencari informasi kepada klien. Hal ini dilakukan agar tidak salah 

dalam memahami kebutuhan klien. 

3. Jika ingin menjadi Account Executive, disarankan untuk menjaga hubungan 

baik dengan klien. Hal ini dilakukan agar klien dapat yakin dan percaya video 

yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

4. Jika akan menjadi Account Executive, disarankan memberitahukan setiap 

tahap yang telah diselsaikan kepada klien. Hal ini dilakukan agar klien dapat 

mengerti dan mengetahui setiap tahap pembuatan video company profile. 
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