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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Menjadi seorang account executive bukan merupakan hal yang mudah. 

Berkomunikasi dengan baik memang hal yang utama bagi seorang account 

executive, namun suatu kerja sama dengan klien bisa saja terputus jika klien 

hilang atau memutus kerja sama tersebut. Maka dari itu diperlukan seorang 

account executive yang juga mampu merancang sebuah kontrak kerja yang dapat 

mengikat serta imbang antara satu pihak dengan pihak lainnya.  

Merancang surat kontrak bukan suatu hal yang mudah karena dibutuhkan 

ketelitian agar kontrak kerja tersebut benar-benar mengikat satu sama lain tanpa 

adanya hal yang memberatkan di satu pihak. Banyak hal yang perlu 

dipertimbangkan ketika merancang suatu kontrak, maka diperlukan komunikasi 

yang baik untuk mencari informasi mengenai klien agar hal penting yang 

seharusnya tertuang dalam kontrak tidak terlupakan. 

Seorang account executive bertanggung jawab dalam merancang kontrak 

kerja dengan klien agar bisa melakukan suatu bentuk kerja sama yang berjalan 

dengan seimbang. Maka dari itu diperlukan juga wawancara dengan klien agar 

bisa mendapatkan segala informasi yang diperlukan untuk merancang sebuah 

kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut yang akan menjadi pegangan bagi satu pihak 

dan pihak lainnya selama menjalani kerja sama. 

Peran Account Executive..., Dwistantio Lumeno, FSD UMN, 2018



87 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan dalam menjalani peran sebagai 

account executive dalam pembuatan video company profile Grand Auto, beberapa 

saran yang dapat penulis berikan adalah: 

1. Seorang account executive harus mengetahui klien dan juga tim produksi yang 

akan diajak bekerja sama agar terhindar dari kendala-kendala yang akan 

dihadapi ketika perjanjian dalam suatu kerja sama sudah terjalin. 

2. Sebagai seorang account executive perlu ketelitian dalam membuat client 

brief. Data client brief tersebut dapat mempermudah perancangan konsep 

untuk tim produksi dan juga membantu perancangan dari kontrak kerja. 

3. Seorang account executive harus teliti dalam merancang suatu kontrak kerja, 

terutama saat membuat bagian isi kontrak. Agar kerja sama yang dijalani 

berjalan seimbang dan terhindar dari segala sengketa saat sedang menjalani 

kerja sama. 

4. Penulis menyarankan ada baiknya bagi mahasiswa atau pembaca agar 

melakukan wawancara dan meminta masukan langsung dari orang yang 

mengerti mengenai hukum atau kontrak sebelum merancang sebuah kontrak 

kerja. 
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