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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Multimedia Nusantara didirikan pada November 2005 dengan tujuan 

untuk melahirkan sarjana yang memiliki kompetensi berimbang antara 

keterampilan akademik (hard skill) dan nonakademik (soft skill). UMN membawa 

misi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya penyelenggaraan perguruan 

tinggi dengan melaksanakan tri darma perguruan tinggi, untuk menigkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam menjalankan misinya UMN 

dibantu dengan oleh rektorat tiga kemahasiswaan yang membawahi Internal 

Student Affair dan External Student Affair. 

 Internal Student Affair UMN merupakan divisi yang bertugas untuk 

membantu mahasiswa dalam melakukan kegiatan dalam lingkup sekitar kampus. 

Internal Student Affair UMN memiliki tiga sub divisi terdiri dari Student 

Development, Student Service, dan Student Support. Selain Internal Student Affair 

UMN rektorat tiga bidang kemahasiswaan juga memiliki divisi External Student 

Affair UMN yang bertugas untuk membantu mahasiswa dalam pengembangan 

akademik dan keterampilan dengan melakukan kerja sama dengan pihak industri. 

External Student Affair UMN memiliki tiga sub divisi yang terdiri dari Scholarship, 

Career Development Centre, dan Alumni Relation. External Student Affair UMN 

membutuhkan media yang dapat memperkenalkan sekaligus mempromosikan 

divisinya. 
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 Menurut Wahana Komputer (2008) company profile dapat digunakan untuk 

memperkenalkan dan promosi perusahaan. Company profile dapat berbentuk visual 

dan audio visual (hlm. 8 – 9). Pada era yang berbasis pada teknologi dan informasi 

penggunaan media audio visual sudah banyak dipakai oleh industri dalam segala 

bidang di Indonesia. Media audio visual dipakai sebagai sarana promosi sebuah 

perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan atau produk yang dibuat. Salah satu 

bentuk media audio visual adalah video company profile. External Student Affair 

UMN dapat menggunakan video company profile untuk mempromosikan divisinya. 

Penggunaan company profile dapat memberikan gambaran umum perusahaan 

(Kriyantono, 2008, hlm. 239). 

 Dalam pembuatan video company profile, tim kreatif memegang tanggung 

jawab dalam pembuatan video company profile, namun dalam pengerjaannya tim 

kreatif dibantu oleh account executive yang bertugas untuk menjadi penghubung 

antara klien dengan tim kreatif. Account executive memiliki tanggung jawab kepada 

tim kreatif untuk menyediakan kebutuhan shooting. Tanggung jawab account 

executive tidak hanya dengan tim kreatif saja, account executive juga memiliki 

tanggung jawab terhadap klien. Account executive bertanggung jawab memastikan 

keinginan klien terpenuhi dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Oleh sebab itu penulis membahas topik peran account executive dalam proses 

negosiasi dengan pihak external student affair UMN untuk pembuatan video 

company profile. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran account executive dalam proses negosiasi pembuatan video 

company profile external student affair UMN? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada laporan tugas akhir ini penulis membatasi masalah menjadi peran account 

executive pada proses negosiasi saat pra dan pasca produksi video company profile.   

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan tugas akhir adalah untuk membahas dan mengetahui peran 

account executive dalam proses negosiasi dengan pihak External Student Affair 

UMN untuk pembuatan video company profile. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diketahui beberapa manfaat dari tugas akhir 

yang dikerjakan oleh penulis, yakni sebagai berikut 

1. Manfaat bagi penulis: Mengetahui peran account executive dalam proses 

negosiasi dengan klien. 

2. Manfaat bagi pembaca: menjadi sumber informasi kepada mereka yang 

tertarik dengan peran account executive dan memberikan informasi tentang 

proses negosiasi. 

3. Manfaat untuk universitas:  menjadi bahan bacaan dan informasi bagi 

mahasiswa yang sedang membuat proyek video company profile dan 

memilih tugas account executive. 
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