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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Pembuatan video company profile External Student Affair UMN, sebagai 

pelaksanaan tugas akhir. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam pembuatan 

laporan tugas akhir, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi. 

Penulis mengumpulkan data menggunakan sumber sekunder dengan 

memanfaatkan teori yang didapat dari buku lalu diterapakan melalui teknik 

observasi partisipatif (Sugiyono, 2006, hlm. 225). Observasi dilakukan dengan 

keikutsertaan penulis saat proses negosiasi di pre produksi dan pasca produksi. 

Dengan menggunakan metode kualitatif penulis lebih memahami peranan account 

executive pada proses negosiasi untuk pembuatan video company profile karena 

penulis terlibat dalam pembuatan yang dimulai dari pre produksi dan pasca 

produksi. 

3.1.1. Profil External Student Affair UMN 

External Student Affair UMN memiliki tiga subdivisi, terdiri dari divisi 

Scholarship, Career Development Centre, dan Alumni Relation. Divisi scholarship 

menjalin kerjasama dengan institusi – institusi dengan misi yang sama dalam 

mencerdaskan bangsa, tujuannya untuk memberikan beasiswa terhadap mahasiswa 

yang kurang mampu atau sebagai apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi. 

Divisi career development centre bertugas menghubungkan mahasiswa dan alumni 

dengan dunia indsutri. Divisi terkahir adalah alumni relations, berperan sebagai 
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sarana penghubung antara alumni dengan almamaternya melalui berbagai kegiatan 

dan fasilitas yang disediakan oleh alumni relations. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada pembuatan video company profile External Student Affair UMN, penulis 

memilih bertugas sebagai account executive. Penulis menjalankan tugas account 

executive saat di pre produksi dan pasca produksi. Sebagai account executive, 

penulis bertanggung jawab terhadap tim kreatif dan klien dalam proses pembuatan 

video company profile. Tugas account executive menyiapkan kebutuhan tim kreatif 

untuk produksi video company profile, selain itu account executive harus tetap 

terhubung dengan klien untuk memastikan keinginan klien terpenuhi. 

Penulis sebagai account executive dituntut untuk dapat memastikan 

kebutuhan tim kreatif terpenuhi untuk melakukan produksi video company profile, 

dengan mengacu pada keinginan klien. Tugas tersebut menuntut seorang account 

executive untuk dapat bernegosiasi dengan tim kreatif maupun klien. Penulis 

melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan terhadap kedua pihak yang 

memiliki kepentingan, baik dari ide, konsep, budget, dan teknis produksi. 

3.2. Tahapan Kerja 

Pada pembuatan video company profile external student affair UMN, penulis yang 

berperan sebagai account executive melewati dua tahap proses pembuatan video, 

dua tahap tersebut adalah tahap pre produksi dan pasca produksi. Pada proses 

pembuatan video company profile penulis memanajemeni proses negosiasi. 

Memanajemen proses negosiasi penulis lakukan dengan tujuan mencapai 
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kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak tim 

kreatif maupun pihak klien. Memanajemen proses negosiasi penulis lakukan bukan 

hanya dengan klien, penulis juga melakukannya dengan pihak talent, kru, penyedia 

alat dan juga outsourcing. 

3.2.1. Pre Produksi 

Tahap pertama dalam proses pembuatan video company profile adalah planning 

dan preparation atau biasa disebut dengan pre produksi. Pada tahap ini penulis 

memulai dari mencari tim untuk produksi. Pada tahap pre produksi penulis sebagai 

account executive mulai melakukan proses negosiasi dengan pihak external student 

affair UMN sebagai klien. Manajemen proses negosiasi melewati beberapa tahap 

yaitu the initial stance atau sikap awal, building bridge to agreement atau 

membangun jembatan untuk kesepakatan, keep finding out atau terus mencari tahu, 

starting to trade atau dimulainya pertukaran, trading conssensions: the rule. 

Negosiasi penulis lakukan dengan pihak talent, kru, penyedia alat, dan outsourcing. 

Pada setiap pertemuan, penulis selalu bersama dengan creative director dari tim 

kreatif. 

3.2.1.1. Negosiasi Dengan Klien 

Penulis menemui perusahaan yang tertarik dengan proposal pembuatan video 

company profile. Perusahaan yang tertarik untuk pembuatan video company profile 

adalah External Student Affair UMN. Penulis memanajemen proses negosiasi 

dengan pihak klien dengan tujuan terjadinya kesepakatan yang saling 
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menguntungkan. Dalam memanajemeni proses negosiasi penulis melewati 

beberapa tahap diantaranya: 

1. The Initial Stance atau sikap awal 

Pada pertemuan pertama dengan klien penulis melalui tahap the initial stance 

atau sikap awal, penulis bersama creative director menemui perwakilan 

perusahaan dan berdiskusi, diskusi yang penulis lakukan dengan perwakilan 

perusahaan bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan klien. Penulis membuka 

diskusi dengan topik ringan, namun saat diskusi penulis juga mencari tahu 

kebutuhan klien. Ketika penulis mendapatkan gambaran tentang kebutuhan 

klien, penulis mulai masuk pada pengajuan proyek pembuatan video company 

profile, sebelum penulis menjelaskan tentang video company profile kepada 

klien penulis menjelaskan tentang portofolio, sekaligus memberi tahu 

penggunaan video oleh penulis dan creative director sebagai syarat kelulusan 

tugas akhir kepada klien. 

2. Building Bridge to Agreement atau Membangun Jembatan untuk Kesepakatan 

Tahap ini penulis lakukan ketika pada pertmuan pertama dengan klien. Penulis 

bertukar informasi kontak dengan perwakilan perusahaan. Penulis mendapatkan 

beberapa media yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi seperti 

nomor handphone, aplikasi whatsapp, dan email. Komunikasi yang penulis 

lakukan dengan perwakilan perusahaan bertujuan untuk pengaturan waktu 

untuk meeting dan pertukaran informasi. 
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3. Keep Finding Out atau terus mencari tahu 

Tahap ini penulis lalui dari pertemuan pertama hingga terjadinya kesepakatan 

dengan klien.  Pada tahap ini penulis mengumpulkan data lewat pertanyaan – 

pertanyaan yang penulis ajukan. Data yang penulis peroleh, penulis diskusikan 

dengan creative director untuk diolah menjadi client brief. Selain menyusun 

client brief dari hasil wawancara, penulis juga mendapatkan buku panduan 

mahasiswa yang berisikan informasi ketiga subdivisi External Student Affair 

UMN dengan detail. Client brief yang telah dibuat diolah kembali menjadi ide, 

konsep dan naskah yang dapat diproduksi. 

4. Starting to Trade atau dimulainya pertukaran 

Pada tahap ini penulis melakukan tiga kali pertemuan dengan klien. Pada setiap 

pertemuan penulis membawa client brief, selain membawa client brief penulis 

membawa ide, konsep, dan naskah yang telah dibuat oleh tim kreatif. Sama 

seperti pertemuan sebelumnya, penulis bertemu dengan klien bersama dengan 

creative director. 

Pada pertemuan ke empat penulis berdiskusi dan mengajukan ide, 

konsep, naskah, dan rincian biaya. Penulis dan crative director membebaskan 

klien dari biaya jasa pembuatan video. Pihak klien menyetujui solusi biaya jasa 

pembuatan video yang penulis tawarkan, namun klien ingin adanya perubahan 

pada naskah video yang telah dibawa dan perubahan pada budget pembuatan 

video. Hasil negosiasi pertama yang membuat klien ingin adanya perubahan 
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naskah dan perubahan budget penulis diskusikan kembali dengan creative 

director. 

Pada pertemuan kelima penulis dan creative director berdiskusi kembali 

dengan klien, dengan membawa naskah yang telah diubah oleh tim kreatif. Pada 

pertemuan kedua ini penulis juga memberikan solusi penggunaan budget 

kepada klien, solusi yang penulis tawarkan adalah pembebasan biaya 

pembuatan produksi kecuali fasilitas yang berada di lokasi seperti listrik dan 

properti yang bisa digunakan untuk shooting akan dibebani kepada klien, hal 

ini penulis ajukan karena penulis telah menemukan solusi seperti pemakaian 

peralatan shooting yang dapat menggunakan fasilitas dari kampus serta 

penggunaan milik pribadi. Pihak klien setuju dengan solusi budget yang dibuat 

penulis, tetapi klien masih ingin adanya perubahan pada naskah yang telah 

dibuat. Hasil negosiasi ini penulis diskusikan kembali bersama creative director 

untuk melakukan revisi naskah film. 

Pada pertemuan ke enam penulis bersama creative director berdikusi 

kembali dengan klien, dengan membawa naskah yang telah dirubah oleh tim 

kreatif. Pada pertemuan ini klien sudah menyetujui naskah yang telah dirubah. 

Klien menyetujui syarat yang penulis berikan. 

5. Trading Conssensions: The Rules 

Pada pertemuan yang ke tujuh dengan klien, penulis membahas poin – poin 

yang telah disepakati sebelumnya. Poin – poin tersebut telah penulis susun 
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kedalam kontrak kerja sama. Pada tahap ini kesepakatan telah diraih dengan 

menandatangani kontrak yang penulis berikan. 

 

3.2.1.2. Negosiasi Dengan Talent 

Setelah mendapat persetujan ide, konsep, dan naskah oleh klien, penulis mulai 

untuk mencari talent. Penulis sebagai account executive memanajemen proses 

negosiasi dengan para talent, manajemen dengan talent penulis lakukan untuk 

mecapai kata kesepakatan yang saling menguntungkan. Karena waktu yang sangat 

sempit penulis hanya dapat melakukan satu kali pertemuan dengan talent. Dalam 

memanajemen proses negosiasi penulis melewati beberapa tahap diantaranya: 

1. The Initial Stance atau sikap awal 

Pada tahap pertama penulis memulainya melalui telepon. Saat berdiskusi 

dengan talent penulis tidak langsung mengajaknya untuk ikut pada proyek 

pembuatan video company profile. Penulis mengatur jadwal untuk bertemu 

dengan para talent. 

Pada saat pertemuan dengan talent penulis memulai diskusi dengan 

perbincangan ringan, penulis melakukannya untuk mendekatkan diri kepada 

talent, setelah itu penulis mulai menerangkan tentang proyek pembuatan video 

company profile. 

 

Peran Account Executive..., Sonny Argie Suprapto, FSD UMN, 2018



21 

 

2. Building Bridge to Agreement atau Membangun Jembatan untuk Kesepakatan 

Penulis dari awal sudah mengenal para talent, sehingga kontak info talent sudah 

dimiliki. Pada tahap ini penulis menjaga hubungan dengan para talent, hal ini 

penulis lakukan untuk menjaga kemungkinan keberhasilan negosiasi. Penulis 

menerangkan keuntungan jika mengikuti proyek video company profile seperti 

mendapatkan fasilitas konsumsi, dan bayaran. 

3. Keep Finding Out atau Terus Mencari Tahu 

Pada tahap ini penulis mengajukan pertanyaan kepada para talent untuk 

mendapatkan informasi. Informasi yang penulis butuhkan seperti 

kesibukannya, waktu luang, dan mobilitasnya. 

4. Starting to Trade atau Dimulainya Pertukaran 

Pada tahap ini penulis mulai melakukan tawar – menawar dengan talent, penulis 

menawarkan bayaran dan konsumsi, sedangkan untuk transportasi talent 

menggunakan kendaraan masing – masing. Beberapa talent tidak memiliki 

kendaraan, penulis menwarkan untuk penjemputan oleh penulis atau 

menggunakan transportasi umum yang nantinya diganti. Seluruh talent setuju 

dengan tawaran penulis dan bersedia berkerja sama. 

5. Trading Conssensions: The Rule 

Pada tahap ini penulis mengajukan kontrak kerja untuk kebersediaannya 

mengikuti kegiatan shooting. Para talent setuju untuk menandatangani kontrak 

kerja. 
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3.2.1.3. Negosiasi Dengan Kru 

Kru inti hanya terdiri dari dua orang, yaitu penulis sendiri sebagai account executive 

dan creative director. Penulis mencari kru tambahan untuk saat produksi. Penulis 

memanajemeni proses negosiasi dengan kru, bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan, sedangkan penambahan kru dari luar bertujuan meningkatkan jumlah 

tim produksi agar memperingan kegiatan shooting. Dalam memanajemen proses 

negosiasi penulis melewati beberapa tahap diantaranya: 

1. The Initial Stance atau sikap awal 

Penulis menghubungi orang – orang yang penulis kenal, dan berdiskusi, saat  

diskusi penulis juga mencari informasi yang bisa didapat. Setelah mendapat 

informasi penulis mengajukan kru untuk ikut dalam proyek pembuatan video 

company profile. 

2. Building Bridge To Agreement Atau Membangun Jembatan Untuk Kesepakatan 

Seluruh kontak info milik para kru penulis miliki. Kontak yang penulis milki 

memudahkan penulis dalam berkomunikasi dengan kru. Penulis menawarkan 

konsumsi, bagi yang bersedia datang membantu proses produksi. Tawaran 

tersebut penulis lakukan untuk menarik minat orang – orang. 

3. Keep Finding Out Atau Terus Mencari Tahu 

Pada tahap ini penulis menanyakan kepada kru untuk memperoleh informasi. 

Beberapa pertanyaannya seperti waktu, pengalaman, dan keahlian. Informasi 
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tersebut dibutuhkan supaya dapat menempatkan orang – orang pada posisi yang 

tepat. 

4. Starting to trade atau dimulainya pertukaran 

Pada tahap ini penulis menawarkan konsumsi sebagai keuntungan jika 

membantu, sedangkan penulis meminta waktu dan tenaga para kru. Beberapa 

orang ada yang ingin membantu sedangkan lainnya memberikan jawaban yang 

tidak pasti 

5. Trading conssensions: The rule 

Pada tahap ini penulis coba untuk memastikan orang – orang yang dapat 

berpartisipasi untuk membantu kegiatan shooting. Beberapa bersedia 

membantu, sedangkan lainnya masih tidak pasti. Karena ketidakpastian ini 

penulis hanya menggunakan kesepakatan secara lisan. 

3.2.1.4. Negosiasi Dengan Penyedia Alat 

Pada tahap ini penulis tidak melalui manajemen proses negosiasi. Alat yang dipakai 

untuk keperluan shooting menggunakan peralatan yang dipinjam dari kampus, 

sedangkan sisanya menggunakan peralatan pribadi. Proses negosiasi yang terjadi 

adalah pengembilan form peminjaman alat, lalu menyerahkannya ke lab 

peminjaman alat. Pada saat pengajuan peminjaman alat terjadi negosiasi, namun 

tidak terjadi tawar menawar. 
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3.2.1.5. Negosiasi Dengan Outsourcing 

Pada tahap ini penulis melakukan negosiasi, negosiasi penulis lakukan untuk 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi yang penulis 

lakukan dengan outsourcing baik pembuat musik atau pengisi suara, melalui 

manajemen proses negosiasi. Dalam memanajemen proses negosiasi penulis 

melewati beberapa tahap diantaranya: 

1. The Initial Stance Atau Sikap Awal 

Pada pertemuan pertama penulis mempersiapkan naskah yang telah disetujui 

oleh klien. Penulis menghubungi pembuat music dan pengisi suara untuk 

mengatur janji bertemu. Saat bertemu penulis berdiskusi, namun tidak 

menyinggung proyek video company profile, penulis melakukannya untuk 

mengetahui keduanya. Selesai berdiskusi dan mengumpulkan informasi, 

penulis menjelaskan tentang proyek video company profile. 

2. Building Bridge To Agreement Atau Membangun Jembatan Untuk Kesepakatan 

Penulis sebelumnya telah memiliki kontak info pembuat musik dan pengisi 

suara. Penulis juga menjaga komunikasi terhadap keduanya, selain itu penulis 

juga menawarkan biaya jasa dan konsumsi jika berkerjasama dalam pembuatan 

video company profile. 
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3. Keep Finding Out Atau Terus Mencari Tahu 

Penulis mengajak creative director untuk bertemu dengan pembuat music dan 

pengisi suara. Pada pertemuan kedua, penulis terus bertanya untuk 

mendapatkan informasi seperti selera musik, pengalaman, dan waktu. 

4. Starting To Trade Atau Dimulainya Pertukaran 

Penulis melakukan tawar menawar dengan pihak outsourcing, yang 

dinegosiasikan biaya pembuatan atau jasa. Pihak pembuat musik dan pengisi 

suara setuju dengan dengan jumlah yang dapat dibayarkan. Pembuat musik 

mendapatkan refrensi untuk perkerjaannya. 

5. Trading conssensions: The rule 

Pada tahap ini penulis sudah mendiskusikan kontrak kerja dengan pihak 

outsourcing. Pihak outsourcing bersedia untuk menandatangani perjanjian. 

3.2.2. Pasca Produksi 

Tahap terakhir dalam proses pembuatan video company profile adalah pasca 

produksi, pada tahap ini tim kreatif telah selesai membuat video company profile. 

Penulis sebagai account executive memberikan hasil video kepada klien. Klien telah 

menerima video, tetapi klien meminta penambahan footage. Penambahan footage 

tidak termasuk dalam poin dalam kontrak, sehingga penulis bernegosiasi kembali. 

Penulis memanajemen proses negosiasi, memanajemen proses negosiasi penulis 

lakukan supaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Salah 
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satu yang penulis perjuangkan adalah pembatasan revisi video. Dalam 

memanajemen proses negosiasi, penulis melewati beberapa tahap diantaranya: 

1. The Initial Stance Atau Sikap Awal 

Pada pertemuan pertama penulis membuka diskusi langsung menuju topik 

pembuatan video company profile. Penulis mendengarkan apa yang klien 

inginkan, keinginan klien adalah penambahan footage dokumentasi acara yang 

akan diselenggarakan. 

2. Building Bridge To Agreement Atau Membangun Jembatan Untuk Kesepakatan 

Pada tahap ini penulis memastikan keinginan klien terpenuhi dan meyakinkan 

klien untuk tetap berkerja sama. 

3. Keep Finding Out Atau Terus Mencari Tahu 

Pada tahap ini penulis terus bertanya kepada pihak klien, hal ini untuk 

memastikan keinginannya terpenuhi. Namun pada tahap ini penulis tidak 

membuat client brief lagi. 

4. Starting To Trade Atau Dimulainya Pertukaran 

Pada tahap ini penulis mengupayakan revisi video company profile tidak 

banyak, dengan melakukan penawaran terhadap klien. Penulis berdiskusi 

dengan creative director untuk mendapatkan keputusan, hasil keputusan yang 

diperoleh adalah bersedia nya tim kreatif untuk menabah footage. 
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5. Trading Conssensions: The Rule 

Pada tahap ini penulis mencapai kesepakatan dengan pihak klien. Penulis dan 

creative director setuju untuk mendokumentasikan kegiatan yang nantinya 

menjadi footage. Kesepakatan yang diraih tidak penulis buat dalam kontrak 

baru, akan tetapi kesepakatan tetap ada namun dalam kesepakatan lisan. 
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