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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam proses pelaksanaannya, seorang account executive harus berdiskusi dan 

bernegosiasi dengan baik agar mampu menjaga hubungan kerjasama dengan tim 

produksi dan klien. Dalam menghadapi kesulitan, penulis sebagai account 

executive harus melewati beberapa proses yakni sebagai berikut: 

1. Memberikan proposal mengenai profil tim penulis dan menjelaskan 

keuntungan dalam pembuatan corporate video. 

2. Membuat client brief dengan baik sehingga dapat menyampaikan 

keinginan klien ke creative director. 

3. Membuat surat perjanjian dengan klien guna mengikat kerjasama dengan 

baik. 

4. Menetapkan komitmen pada perjanjian sebagai bentuk tanggung jawab 

pada kerjasama yang dibuat. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, penulis melakukan negosiasi 

dengan klien dan membuat sebuah ikatan kerjasama sehingga pembuatan 

corporate video dapat berlangsung dengan baik hingga selesai. 

 

Tugas dan Tanggung..., FX. Ryan Adrian T, FSD UMN, 2017
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5.2. Saran 

Setelah menyelesaikan project tugas akhir, penulis belajar bahwa persiapan 

dengan matang sangat diperlukan agar  kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 

Penulis belajar untuk tidak terburu-buru dalam melakukan proses shooting agar 

hasil yang dicapai maksimal. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan 

klien dan tim produksi sangat dibutuhkan agar segala bentuk proses kerja 

terlaksana dengan baik. 

 Bagi Universitas Multimedia Nusantara yang merupakan kampus penulis, 

diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih kepada setiap mahasiswanya. 

Komunikasi antara pengajar dan mahasiswa juga sangat penting karena dalam 

pembuatan project tugas akhir, mahasiswa masih dalam proses pembelajaran. 

 Bagi para mahasiswa atau pembaca, penulis menyarankan untuk selalu 

memahami setiap peranan dan tanggung jawab dari jabatan penulis agar dapat 

mengerti apa saja yang harus dilakukan dalam proses pembuatan corporate video. 
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