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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Video Company Profile 

Menurut Wahana Komputer (2008) dalam menjalin hubungan, perusahaan diminta 

untuk menciptakan citra yang dapat membuat klien tertarik, maka company profile 

dapat menjadi alat untuk memperkenalkan sekaligus berpromosi perusahaan. 

Company profile dapat berupa media visual dan audio visual (hlm. 8 – 9). Dalam 

memperkenalkan diri, perusahaan dapat menggunakan company profile namun 

tidak perlu memiliki isi yang terperinci. Perusahaan dapat memilih konten apa yang 

sesuai dengan keinginannya karena company profile merupakan gambaran umum 

dari sebuah perusahaan (Kriyantono, 2008, hlm. 239). 

Dalam pembuatan company profile kreatifitas tidak dibatasi seperti annual 

report walau keduanya memiliki isi yang hampir sama (Prastari, 2011, hlm. 47), 

sehingga company profile tidak membosankan dan dapat menarik perhatian orang 

yang melihatnya, terlebih jika menggunakan media video sebagai bentuk company 

profile, karena video yang berisi himpunan gambar bergerak dan audio memiliki 

efek hipnotis yang mampu menggoda orang untuk melihat ke layar tanpa 

memikirkan bagus atau tidaknya isi dari video (Thomson, 2013, hlm. 141). 

Pembuatan video company profile dilakukan oleh sebuah tim produksi. 

Pada pembuatan video company profile baik tim yang berjumlah besar 

maupun kecil akan melewati tiga macam proses. Proses pertama adalah pre 

produksi yang dimulai dari pembuatan script yang idenya telah disepakati hingga 
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mempersiapkan kebutuhan untuk shooting seperti alat, lokasi, dan kru. Proses 

kedua adalah produksi yang dimulai dari kegiatan rehersal sampai pengambilan 

gambar. Sedangkan proses terkahir adalah pasca produksi, pada tahap ini 

menyelesaikan pembuatan video melalui editing audio dan video. Lama pengerjaan 

pada pasca tergantung dari teknik yang dipakai saat produksi (Zettl, 2014, hlm. 4). 

Dalam pembuatan video hampir seluruh kegiatan telah diselesaikan saat 

proses pre produksi (Owens, 2017, hlm. 37). Perencanaan yang baik pada proses 

pre produksi akan mempermudah tahap atau proses selanjutnya, maka pada tahap 

ini dibutuhkan orang dengan kemampuan berkomunikasi dan manajemen karena 

saat pelaksanaan akan terus terhubung atau berkomunikasi dengan orang, 

bernegosiasi, mempersiapkan kebutuhan shooting dan membuat perkiraan harga 

(Lyver, 2013, hlm. 11). Pada tahap pre produksi juga dituntut untuk melakukan riset 

sehingga dapat menentukan perencanaan jalur distribusi, hal ini berpengaruh 

kepada proses produksi dan pasca produksi dalam pemilihan teknik (Musburger & 

Ogden, 2014, hlm. 1 – 3). 

2.2. Account Executive 

Mogel (2010) menjelaskan seorang account executive memiliki tugas untuk tetap 

terhubung dengan perusahaan yang diwakili oleh brand manager, komunikasi yang 

dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan klien (hlm. 

29). Informasi tentang kebutuhan klien yang didapatkan melalui komunikasi yang 

dijalin dengan perwakilan perusahaan di serahkan kepada tim kreatif pada sebuah 

ads agency, dan account executive juga memastikan tim kreatif menyelesaikan 
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perkerjaan sesuai dengan kebutuhan klien. Account executive dalam menjalin 

hubungan harus membuat klien merasa dekat namun tetap profesional (Applegate 

& Johnsen, 2007, hlm. 197).  

 Hubungan yang dekat dengan klien dibutuhkan karena AE menjadi 

penghubung antara perusahaan klien dengan ads agency. Informasi yang 

didapatkan dari komunikasi yang dijalin digunakan untuk menyusun strategi dan 

perencanaan. Sebelum menyerahkan kepada tim kreatif pastikan perencanaan 

pemasaran berisi refrensi dari iklan yang sudah ada sebelumnya, perbedaan produk 

yang klien miliki dengan produk saingan, pendekatan yang dipakai sesuai dengan 

pasar, profil dari target yang dituju, dan mencari informasi mengenai produk yang 

dihasilkan oleh klien (Jackall & Hirota, 2000, hlm. 92). 

2.3. Negosiasi 

Oliver (2003) berpendapat negosiasi merupakan kesepakatan yang dihasilkan dari 

proses tawar menawar antara pihak pemegang veto keputusan yang diraih (hlm. 3). 

Proses tawar menawar yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kepentingan 

yang diinginkan, hal ini terjadi karena para pemegang veto memegang kendali dari 

setiap proses negosiasi. Setiap pihak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi, jika 

salah satu pihak tidak memiliki kekuatan maka negosiasi tidak dapat dilakukan 

(Gosselin, 2007, hlm. 3 – 4). Negosiasi dilakukan oleh setiap pihak yang awalnya 

memiliki pendapat berbeda – beda untuk mendapatkan solusi atas masalah dan 

keraguan yang dihadapi sampai menyatunya pendapat dari setiap pihak (Zartman 
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& Rubin, 2002, hlm. 12). Dalam menyatukan pendapat setiap pihak akan 

berkomunikasi sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. 

Kesepakatan yang diraih terjadi karena komunikasi yang dibangun oleh 

setiap pihak tidak terhambat dan penggabungan yang tepat pada elemen – elemen 

negosiasi. Elemen – elemen pada negosiasi berfungsi untuk mempermudah proses 

negosiasi yang sulit (Forsyth, 2002, hlm. 9 – 10). Terdapat enam elemen dalam 

negosiasi, keenam elemen tersebut terdiri dari (Oliver, 2003, hlm. 14 – 19): 

1. Elemen pertama berisi tentang persiapan setiap pihak untuk bernegosiasi 

dengan mencari informasi mengenai kepentingan, rintangan, kesempatan, dan 

masalah pihak lain, seluruh informasi yang didapat buat dalam bentuk materi 

presentasi. 

2. Elemen yang kedua merupakan latihan, latihan menggunakan materi presentasi 

yang dibuat untuk meningkatkan kepercayaan diri saat bernegosiasi. 

3. Elemen yang ketiga adalah menjelaskan posisi dalam bernegosiasi, pada elemen 

ini kumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan agar negosiasi tetap 

dalam kendali. 

4. Elemen yang keempat adalah pengajuan, pada elemen ini setiap pihak akan 

mengajukan proposal yang berisi solusi bagi setiap pihak. 

5. Elemen kelima yaitu penawaran, pada elemen ini setiap pihak akan 

mempertahankan proposalnya sehingga akan terjadi tawar menawar, untuk itu 
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gunakan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar posisi menjadi lebih 

kuat dibandingkan dengan pihak lain. 

6. Setelah tawar menawar selesai maka masuk pada elemen keenam yaitu 

kesepakatan, catat setiap kesepakatan yang diraih catat untuk menjadi kekuatan 

ketika terjadi perubahan keputusan. 

Kesepakatan yang didapatkan melalui proses negosiasi menghasilkan tiga 

kemungkinan. Hasil yang pertama adalah negosiasi yang saling menguntungkan 

atau win – win  negotiaton merupakan kesepakatan yang diraih antara setiap pihak 

dengan keuntungan yang memuaskan. Hasil yang kedua adalah negosiasi yang 

saling merugikan atau lose – lose negotiaton, hal ini terjadi ketika kesepakatan tidak 

memuaskan untuk salah satu pihak atau setiap pihak sehingga mengahasilkan 

keputusan yang merugikan bagi setiap pihak. Hasil yang terakhir adalah neogsiasi 

yang berpihak sebelah atau win – lose negotiaton merupakan kesepakatan dalam 

kondisi yang tidak seimbang antara pihak yang bernegosiasi, salah satu pihak 

memilih berkorban dengan mengurangi kepentingan atau bahkan menghilangkan 

kepentingan sedangkan memberikan pihak lain mendapatkan kepentingan yang 

ingin dicapai (Thompson, 2013, hlm. 17 – 18). Untuk mencapai kesepakatan dalam 

bernegosiasi membutuhkan perhatian pada proses. 

2.3.1. Proses Negosiasi 

Forsyth (2002) berpendapat proses negosiasi dianggap sebagai titik keseimbangan 

dari rangkaian tahap untuk mencapai kesepakatan dengan hasil yang 

menguntungkan setiap pihak. Negosiasi terjadi karena adanya interaksi antara dua 
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pihak atau lebih yang memiliki kepentingan sehingga menghasilkan korespondensi 

(hlm. 49 - 56). Pelaksanaan proses negosiasi terdiri dari: 

1. The initial stance atau sikap awal merupakan tahap pemilihan langkah apa yang 

akan diambil untuk mempermudah langkah selanjutnya dalam benegosiasi. 

Terdapat dua pilihan pada tahap ini diantaranya going for the quick kill dan 

taking for softer approach. Penggunaan going for the quick kill yaitu dengan 

menunjukan posisi salah satu pihak yang lebih berkuasa yang langsung 

melakukan penawaran dengan keuntungan kecil, jika memakai cara ini maka 

lebih baik memberikan pihak lain pilihan untuk pertimbangan atau kesepakatan 

tidak dapat diraih. Sedangkan taking for softer approach lebih mendengarkan 

keinginan pihak lain. Memberikan target yang besar saat membuka negosiasi 

dapat memberikan pihak lain ruang untuk bernegosiasi sehingga kesempatan 

untuk meraih negosiasi lebih besar. 

2. Building Bridges to Agreement atau membangun jembatan untuk kesepakatan 

pada tahap ini masing – masing pihak bersiap untuk berdiskusi dan 

mempersiapkan materi yang dibutuhkan dalam bernegosiasi. Masing – masing 

pihak akan berusaha untuk mencari informasi dan mensejajarkan posisi dalam 

negosiasi, maka ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai seperti memulai 

diskusi dengan menghindari topik yang dapat menyinggung pihak lain, buat 

pihak lain merasa yakin kesepakatan dapat diraih walau dalam pertimbangan, 

saling menghormati, membujuk pihak lain untuk kembali pada keputusan awal, 

tawarkan keuntungan, dan jujur terhadap masalah yang dihadapi.  
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3. Keep Finding Out atau terus mencari tahu pada tahap ini terus bertanya untuk 

memperoleh informasi yang dapat dijadikan kekuatan dalam bernegosiasi. 

4. Starting to Trade atau dimulainya pertukaran pada tahap ini masing – masing 

pihak akan mulai bertukar penawaran. Berikan layanan kepada pihak lain agar 

merasa nyaman, namun dalam memberikan layanan jangan hanya memberikan 

penawaran saja tetapi juga harus memanfaatkan situasi untuk mencapai 

kesepakatan. Layanan yang diberikan untuk menjalin hubungan yang 

professional sehingga negosiasi dapat dimulai. 

5. Trading Concessions: The Rule pada tahap ini kesepakatan yang diambil pada 

tahap sebelumnya masih dapat berubah, dalam memberikan kesempatan untuk 

merubah kesepakatan yang diraih tetap waspada dan berpegang pada dua 

peraturan. Peraturan pertama jangan pernah terima tawaran yang merugikan 

dari pada tawaran sebelumnya dan bertukar tanpa keraguan. Peraturan kedua 

perbesar atau mengecilkan kemungkinan adanya konsesi dalam penawaran 

dengan memperbesar nilai apa yang kita tawarkan dan menguarangi konsesi 

terhadap pihak klien. 

2.4. Kontrak 

Naja (2006) menyatakan kontrak digunakan sebagai barang bukti yang dibuat oleh 

pemilik kepentingan dalam bentuk tertulis. Kontrak berisikan poin – poin perjanjian 

yang dapat dipantau oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan, poin tersebut 

berisi informasi kewajiban masing – masing pihak (hlm. 3). Poin – poin yang ada 

pada kontrak mengikat setiap pihak, maka dari itu masing – masing pihak harus 

teliti dalam menyusun kontrak, yang dapat membuat setiap pihak setara, juga 
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memiliki keuntungan dan kewajiban yang seimbang bagi setiap pihak (Sukandar, 

2007, hlm. 3).  

Kesepakatan yang diraih dalam kontrak wajib dilaksanakan oleh setiap pihak 

yang menandatangani, hal tersebut dikarenakan kontrak menjadi landasan hukum 

dari sebuah atau lebih perjanjian. Selain memenuhi kewajiban, setiap pihak juga 

harus mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak yang tertulis (Pamungkasih, 

2009, hlm. 9). 

2.5. Client Brief 

Client brief merupakan alat yang digunakan untuk menjembatani antara klien 

dengan ads agency yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kedua pihak. 

Client brief memberikan informasi tentang kebutuhan klien kepada ads agency 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien (Hackley, 2005, hlm. 86). 

Informasi yang didapatkan dari client brief berupa gambaran target pasar yang 

diincar oleh klien, status dari merek klien, tujuan dalam mengiklankan, dan isu 

mengenai perusahaan atau produk klien. Client brief harus mampu menjelaskan 

masalah yang dihadapi oleh klien sehingga tim kreatif dapat mengolahnya menjadi 

ide (Mackay, 2005, hlm. 85). Client brief juga digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan strategi dalam menyampaikan pesan kepada publik (Baker, 2012, hlm. 

434). 
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Gambar 2. 1 Contoh Client Brief 
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