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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sebagai seorang account executive yang baik, maka komunikasi adalah salah satu 

kunci penting untuk menjaga hubungan dengan klien. Apabila komunikasi dengan 

klien berjalan baik, maka secara langsung akan berpengaruh dengan proses 

produksi. Klien akan lebih kooperatif dan memberikan banyak pertimbangan 

untuk membantu terlaksananya proses produksi yang kondusif untuk tim 

produksi. Hal ini akan berpengaruh dengan peran seorang account executive yang 

harus bisa menjadi jembatan antara klien dan tim produksi. Pertemuan informal 

juga menjadi salah satu cara yang baik untuk mendekati klien yang lebih suka 

untuk berdiskusi secara santai. Ada baiknya juga seorang account executive 

mengetahui sejarah perusahaan ataupun sebuah instansi untuk memudahkan 

komunikasi ketika melakukan rapat terutama penulisan client brief. Selain itu 

seorang account executive juga harus bisa menjaga arsip-arsip penting seperti 

client brief, minutes of meeting, ataupun surat-surat perjanjian penting lainnya. 

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang account executive harus bisa 

mengatasi krisis yang tak terduga, dalam kasus penulis adalah perubahan tim 

produksi ditengah proses pengembangan konsep. Seorang account executive harus 

bisa bertanggung jawab penuh kepada klien dan proyek yang dikerjakan. 

Peran Account Executive..., Eric Daniel Ang, FSD UMN, 2017
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5.2. Saran 

Berdasar pengalaman yang penulis dapatkan ketika menjadi account executive 

dalam produksi corporate video Sekolah Pelita Harapan, ada beberapa saran 

untuk pembaca yang nantinya juga akan berperan sebagai account executive 

khusunya dalam pembuatan corporate video: 

1. Seorang account executive harus tahu siapa kliennya. Sebelum 

melakukan rapat dengan klien ada baiknya untuk mempelajari latar 

belakang, sejarah, visi, serta misi dari perusahaan terkait. 

2. Seorang account executive harus percaya diri dan bisa melakukan 

persuasi kepada klien ketika mempresentasikan konsep yang dimiliki 

oleh tim produksi. 

3. Komunikasi menjadi kunci penting untuk menjalin hubungan yang 

baik antara klien dan tim produksi. Seorang account executive harus 

bisa berkomunikasi dengan baik dan jelas agar tidak terjadi kerancuan. 

4. Pembuatan client brief harus dilakukan sedetail mungkin agar 

mempermudah dan memperjelas tim produksi akan keinginan klien. 

5. Account executive harus bisa mengarsipkan dengan baik data 

wawancara dan surat-surat yang diberikan dari klien. Arsip-arsip 

tersebut merupakan bukti keabsahan. 

 

Peran Account Executive..., Eric Daniel Ang, FSD UMN, 2017




