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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Corporate Video 

Menurut Dizzazo (2013) corporate video merupakan sebuah hasil perkembangan 

dari industri film berbentuk video yang menggambarkan profil suatu perusahaan 

(hlm.4). Beliau menambahkan bahwa media ini meliputi beberapa gambar dan 

suara, lalu diproses dan disampaikan tidak seperti sebuah film atau rekaman video, 

tetapi lebih sebagai file digital seperti CD, DVD dan situs web. Media ini menjadi 

sebuah sarana yang menarik bagi perusahaan yang ingin memperkenalkan 

perusahaannya dalam bentuk audiovisual. Untuk mempromosikannya tidak perlu 

mencetak dan disebar seperti media promosi pada umumnya yang berupa 

selembaran, namun penyebarluasannya bisa melalui media sosial ataupun situs 

web. Simpson (2008) menambahkan bahwa corporate video merupakan sebuah 

video perusahaan yang berupa acuan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

dari kelompok pekerja yang bergerak di bidang yang sama (hlm. 233). Hal ini 

menjadi kelebihan dari suatu corporate video karena dapat membangun semangat 

kerja para karyawan dan juga komunikasi yang baik.  

Menurut Sweetow (2011) hal yang harus dilakukan sebelum memproduksi 

sebuah corporate video adalah harus mempelajari tentang nilai-nilai perusahaan, 

bagaimana mereka menggunakan merek mereka, dan siapa konsumen mereka (hlm. 

xviii). Prinsip tersebut penting untuk diketahui dan dipahami oleh pembuat 

corporate video sebelum melanjutkan pada tahap produksi. Hal ini dibutuhkan agar 
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dapat tercapai visi dan misi perusahaan yang ingin disampaikan oleh klien dalam 

bentuk corporate video. Selain itu pembuat corporate video harus melihat setiap 

detail yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, pembuat corporate video dapat 

mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam perusahaan. 

Sehingga pembuat corporate video menghindari apa saja yang tidak diinginkan 

oleh klien di dalam corporate video tersebut. Oleh karena itu melalui sebuah 

corporate video, penonton dapat menilai bagaimana kualitas suatu perusahaan.  

Pada buku Video Editing dan Video Production (2008) terdapat penjelasan 

bahwa, dalam menyampaikan informasi suatu perusahaan melalui video, pembuat 

corporate video harus mengetahui apa yang diinginkan oleh klien, kemudian 

penyampaian berupa video dilakukan dengan singkat, padat, jelas dan juga menarik 

(hlm. 101). Suatu perusahaan cenderung memberikan sesuatu yang ingin 

disampaikannya sebagai media promosi kepada penyedia jasa pembuatan corporate 

video kemudian memberikan kebebasan untuk memberikan masukan ide-ide 

kreatif. Pada tahap pembuatan konsep, perusahaan hanya perlu memberikan 

persetujuan ataupun revisi kepada pihak penyedia jasa. Hal ini merupakan sebuah 

penyatuan pemikiran dengan pembuat corporate video dan klien agar setiap adegan 

yang dibuat sesuai dengan keinginan klien. Sebab, dari pembukaan dan durasi video 

menentukan seorang penonton akan melanjutkan atau melewatkan videonya. 

2.2. Creative Director 

Dalam dunia periklanan terdapat beberapa departemen yang memiliki tugas 

berbeda, salah satunya departemen kreatif. Di dalam departemen kreatif, dipimipin 
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oleh seorang creative director. Clark dan Fehl (2006) berpendapat bahwa creative 

director memulai pekerjaannya dengan menyusun sebuah konsep untuk setiap klien 

(hlm. 14). Tanggung jawab seorang creative director adalah mengawasi seluruh 

proses produksi yaitu meliputi pembuatan konsep dan pelaksanaan ide kreatif. 

Dalam peranannya, seorang creative director harus bisa memantau semua tim yang 

ada di dalam departemen kreatif. Sama halnya dengan tim yang bergerak di bidang 

tersebut, segala sesuatu yang akan dikerjakan harus dipertimbangkan terlebih 

dahulu oleh creative director agar tetap pada konsep yang dibuat. 

Seorang creative director berperan penting dalam membuat sebuah konsep. 

Konsep yang dibuat oleh seorang creative director kemudian diberikan ke 

departemen kreatif, namun sudah melalui tahap penyusunan konsep terstruktur 

yang dikembangkan dari client brief. Menurut Sandrayani (2012) client brief 

merupakan sebuah dokumen berisi pertanyaan untuk menggali lebih dalam 

mengenai keinginan, visi dan pesan yang ingin disampaikan oleh klien saat ditemui 

secara langsung (hlm. 12). Pada diskusi awal dengan klien, creative director ikut 

serta dalam mengolah keinginan klien, meliputi segala hal tentang perusahaan 

tersebut, apa yang ingin dipasarkan, target pemasaran yang seperti apa, dan juga 

apa saja yang harus ada di dalam video tersebut. Setelah mendapatkan informasi 

tersebut, creative director menganalisa informasi yang didapatkan dari klien. Hasil 

analisa dan pemikiran yang didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu konsep.  
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2.3. Konsep Fun 

Konsep merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu conceptum, 

yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep sendiri merupakan sebuah gagasan 

yang masih bersifat abstrak. Dalam proses pembuatan konsep sebuah corporate 

video, seorang creative director harus menyesuaikan keinginan dan juga kebutuhan 

seorang klien. Hal tersebut didapatkan dari klien melalui hasil diskusi yang sudah 

dituliskan di dalam client brief. Olahan data yang didapat dari client brief 

diterjemahkan oleh creative director sehingga mendapatkan sebuah ide kreatif 

berupa konsep yang terstruktur kemudian diserahkan ke departemen kreatif untuk 

dikembangkan.  

Dalam hal ini konsep yang didapatkan yaitu konsep fun. Fun memiliki 

pengertian yaitu kesenangan dan kegembiraan jika diartikan ke dalam Bahasa 

Indonesia. Kesenangan yang akan dibahas merupakan kesenangan yang bersifat 

menyenangkan. Menurut Cousineau (2012) fun merupakan sebuah hiburan ataupun 

pengalihan yang bisa didapatkan melalui kegiatan yang menyenangkan atau 

menarik (hlm. 134). Menyenangkan merupakan sebuah perasaan yang bisa 

didapatkan dengan berbagai hal, salah satunya melalui sosialisasi dengan orang 

sekitar yang juga didukung oleh lingkungan sekitar. Menurut Sprenger (2010) 

bersosialisasi sangat penting untuk kelangsungan hidup dan juga untuk bergaul 

dengan orang lain (hlm. 171). Sebab setiap harinya semua orang akan melakukan 

komunikasi dengan orang sekitarnya. Komunikasi dengan orang sekitar seperti 

kerabat, teman kerja dan lainnya, dapat membuat seseorang merasa gembira 
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ataupun senang. Komunikasi yang menyenangkan ini menjadi landasan seorang 

pengiklan untuk membuat sebuah iklan.  

Menurut Gobe (2005) sejumlah pengiklan menyadari bahwa suatu gambar 

dalam adegan yang menenangkan, diiringi dengan musik (atau bahkan kadang-

kadang kesunyian) dan sedikit kata-kata berupa ucapan ataupun tulisan, merupakan 

cara yang jauh lebih efektif untuk memikat perhatian konsumen (hlm, 111). 

Komunikasi dengan cara tersebut dapat memikat konsumen dan membuat ikatan 

yang kuat dengan konsumen, dibanding iklan yang menjual produknya secara 

langsung dengan penjelasan yang bertele-tele. Shiota dan Kallat (2007) 

menambahkan bahwa dengan adanya komunikasi, perasaan bisa ikut terlarut dan 

menyebabkan tersenyum, tertawa atau bahkan terharu (hlm. 231). Penyampaian 

pesan dalam sebuah iklan berpengaruh terhadap daya tarik calon konsumen. Oleh 

karena itu, tingkat kepuasan setiap orang dalam melihat iklan dipengaruhi oleh cara 

komunikasi iklan tersebut. 

2.4. Target Market  

Menurut Kasali (2007) target market disebut segmentasi pasar, yaitu bagian pasar 

yang potensial, dapat diukur, dapat dijangkau dan spesifik. Kasilo (2008) juga 

menambahkan bahwa target market merupakan batasan suatu kelompok 

masyarakat yang layak menjadi konsumen seorang klien atau produsen (hlm. 11). 

Madura (2007) pun menambahkan bahwa target market merupakan sekelompok 

individu atau organisasi yang memiliki kemungkinan membeli sebuah produk 

tertentu (hlm. 153). Sehingga setiap klien atau produsen memiliki suatu tujuan yang 

Peranan creative...,Albert Tri Andhika,FSD UMN,2017



tepat untuk mendapatkan konsumen dalam memasarkan produknya. Beliau juga 

menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang utama yang mempengaruhi target 

market, yaitu: 

1. Demografis : Permintaan produk-produk ataupun jasa tertentu   

       bergantung pada populasi manusia 

2. Geografi  : Permintaan produk-produk dipengaruhi oleh geografi  

       seperti negara, regional, atau negara bagian 

3. Faktor ekonomi : Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, maka   

     kebutuhan pokok yang menjadi prioritas dibandingkan  

     dengan produk khusus 

4. Nilai-nilai sosial : Ketika konsumen menyadari bahaya pada kesehatan  

     yang diakibatkan oleh suatu produk yang kerap   

     digunakan, maka kebutuhan khusus konsumen juga  

     ikut berubah (hlm. 155-157). 

Chasanah (2013) menambahkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari 

pemasaran adalah konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, ada beberapa unsur yang harus dikembangkan dan dikelola, yaitu: 

1. Produk  : Terdapat 5 hal yang harus diterapkan pada produk dalam 

     pemasaran, yaitu: 

1. Ide (kepercayaan, sikap dan nilai) 

2. Perilaku (tindakan) 

3. Obyek nyata (barang fisik) 
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4. Layanan 

5. Keuntungan 

2. Konsumen : Sebelum memperkenalkan suatu produk, lakukan sebuah 

     penelitian tentang faktor lingkungan dan juga psikologi  

     yang dapat mempengaruhi sikap calon konsumen terhadap 

     suatu produk 

3. Harga  : Harga yang dimaksud dalam pemasaran bukan hanya  

     meliputi uang yang harus dibayarkan, tetapi juga hal lain  

     seperti waktu yang dikorbankan 

4. Tempat  : Tempat dalam pemasaran merupakan sebuah lokasi dimana

      suatu produk dapat diperoleh, dan juga dalam pemilihan  

      tempat perlu diperhitungkan dengan baik 

5. Promosi  : Promosi merupakan sebuah komunikasi dengan cara  

     membujuk konsumen atau kelompok sasaran agar   

     menggunakan produk yang ditawarkan dengan  

     memperlihatkan keunggulan satu produk (hlm. 33-36) 

Dalam hal ini pemasar membutuhkan ketelitian dalam memahami dan 

memasarkan produknya dengan cara mengetahui target audience serta kebutuhan 

dan keinginan konsumennya. Chasanah (2013) juga menambahkan bahwa ada 

beberapa tahapan dalam menentukan audience yaitu, segmentasi pasar (identitas 

dan profil segmen), market targeting (mengukur ketertarikan segmen & pemilihan 

target) dan marketing positioning (mengembangkan positioning dan marketing mix 

untuk setiap segmen) (hlm. 22). Tahapan-tahapan ini patut untuk diketahui agar 
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tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan target audience saat melakukan proses 

pemasaran. Hakim (2007) pun menambahkan, untuk mendalami kebutuhan target 

audience, kita harus menjadikan diri kita sebagai target audience, berbicara dengan 

bahasa mereka, dan juga bertingkah sesuai dengan apa yang mereka sukai (hlm. 

24). Sehingga saat membujuk ataupun mempromosikan sesuatu kepada audience 

yang berbeda-beda, tidak terjadi kesalahpahaman ataupun komunikasi. 

2.5. Positioning  

Positioning menurut Ma’ruf (2006) adalah pencitraan sebuah perusahaan ataupun 

produknya di mata masyarakat. Positioning bukanlah hanya sebuah iklan 

melainkan totalitas dari proses pemasaran yang mencakup seluruh kegiatan 

pemasaran mulai dari produk, harga merchandising, staf pelayanan yang diperlukan 

dan lainnya dalam upaya pencitraan perusahaan (hlm. 309). Misalnya sebuah 

tempat berbelanja dengan tempat yang bagus, desain menarik, pelayanan yang 

ramah. Dalam hal ini, akan tercipta sebuah ingatan di konsumen karena 

mendapatkan suatu kesan yang baik dari sebuah perusahaan ataupun produk 

tertentu. Zebua (2016) juga menambahkan ada beberapa yang perlu dipahami dalam 

positioning, yaitu: 

1. Merupakan strategi komunikasi 

2. Bersifat dinamis 

3. Berhubungan dengan event marketing 

4. Berhubungan dengan atribut-atribut produk 

5. Harus memberi arti penting bagi konsumen 
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6. Atribut yang dipilih harus unik 

7. Harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan (hlm. 40-41) 

 Beliau juga menambahkan bahwa pada dasarnya positioning adalah 

memperlihatkan penempatan suatu produk agar dapat ditanggapi orang ataupun 

pasar yang akan dituju. Sehingga tercipta persepsi yang berbeda terhadap suatu 

produk yang akan dijual.
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