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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Company Profile 

Sweetow (2011), mengatakan bahwa video company profile merupakan sebuah 

produk dunia industry sebagai bagian lain dari produksi dunia perfilman (hlm. 1). 

Agustrijianto (2001), mengatakan video company profile secara garis besar 

menggambarkan suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi 

melalui sebuah video (hlm. 133). Kriyantono (2008), company profile adalah media 

yang mempresentasikan perusahaan (hlm. 240). Video company profile adalah 

salah satu bahan media promosi untuk memasarkan atau mengenalkan perusahaan 

pada konsumen atau klien perusahaan, juga merupakan salah satu alat efektif untuk 

menunjang pemasaran (hlm. 11). Corporate video harus bisa memberikan cerita, 

baik secara fakta maupun fiksi untuk menambah poin-poin penting yang bersifat 

informasi. Hal itu semua ditujukan untuk bisa menarik perhatian konsumen 

(Friedmann, 2014, hlm. 146). 

 Pada produksi video company profile, Sweetow (2011) mengatakan bahwa 

ada 4 kru inti yang terdiri atas: Account Executive (Producer Management), 

Copywriter, Creative Director, dan Art Director. 
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1. Account Executive 

Menurut Mackay (2005), peran seorang Account Executive dalam sebuah video 

profil, yakni menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dengan klien, mengerti 

terhadap situasi marketing dan periklanan perusahaan klien, maka dari itu klien 

dapat menjelaskan kepada agency apa yang mereka butuhkan (hlm.78). Namun 

selain itu Peran dari seorang account executive juga sebagai penghubung antara tim 

penulis dan klien. Jadi jika ada yang harus berkomunikasi dengan perusahaan, maka 

hal tersebut adalah pekerjaan seorang account executive. Hasil yang didapat dari 

seorang account executive mengenai perusahaan berupa sebuah data yang 

kemudian akan dikumpulkan jadi satu sebagai data dasar untuk membuat client 

brief. Selain itu, account executive juga berperan sebagai mengatur permasalahan 

budgeting dan timeline. 

 

2. Copywriter 

Mackay (2005), Copywriter ialah orang yang bertugas dalam bidang kreatif dalam 

proses produksi video profil dan bekerjasama dengan Art Director (hlm. 79). 

Menurut Maslen (2009, hlm. 18 - 19), seorang copywriter perlu membantu 

konsumen untuk ikut masuk dalam imajinasinya sehingga keinginan konsumen 

untuk menggunakan produk tersebut meningkat. hlm. 36 - 37) 
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3. Creative Director 

Menurut DiZazzo (2004), seorang Creative Director berperan penting 

dalam pembuatan corporate video, dalam hal menentukan dan menyarankan ide 

cerita atau konsep yang nantinya akan diwujudkan ke dalam naskah dan 

menciptakan visual sesuai konsep Creative Director (hlm. 198-207). Seperti pada 

pembuatan film ada seseorang yang menjadi pemandu atau yang mengatur pada 

saat proses produksi, Creative Director pada pembuatan video company profile 

menjadi seseorang yang memastikan konsep yang disepakati / diinginkan klien 

dapat terpenuhi di dalam video. 

4. Art Director 

Menurut Steven Brower, Art Director merupakan coordinator lapangan pada 

saat melaksanakan eksekusi atas semua rancangan tata artistic/gambar kerja yang 

menjadi tanggungjawab pekerjaan production designer (hlm.23) 

 

2.2. Account Executive 

Kasali (1992), mengatakan bahwa account executive adalah orang yang ditunjuk 

oleh perusahaan jasa periklanan sebagai petugas penghubung dalam melayani klien 

(hlm. 29). Berbeda dengan Mackay (2005), mengatakan bahwa peran account 

executive merupakan seseorang yang bertugas atau menjadi perencana yang 

berkoordinasi dengan seluruh team dank klien dalam pembuatan iklan atau video 

company profil. (hlm. 78). Seorang account executive berperan sebagai 
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penghubung dari segala bentuk kerjasama antara agency dan klien, serta 

mendiskusikan tujuan dari promosi yang dibuat (Field, 2006, hlm. 9). 

 Irawan (2003), salah satu proses kerja terpenting seorang account executive 

adalah membuat client brief dan membuat kesepakatan kerja dengan klien, dalam 

pembuatan video company profile seorang account executive memiliki beberapa 

tugas mulai dari ide, pra produksi, produksi, hingga paska produksi (hlm. 4). 

Corporate video harus bisa memberikan cerita, baik secara fakta maupun fiksi 

untuk menambah poin-poin penting yang bersifat informasi. Hal itu semua 

ditujukan untuk bisa menarik perhatian konsumen (Friedmann, 2014, hlm. 146). 

2.3. Negosiasi 

Guntur (2010), menyatakan bahwa negosiasi atau perundingan adalah proses untuk 

menghasilkan kesepakatan atau perjanjian diantara kedua pihak yang bermasalah. 

Negosiasi memerlukan strategi karena pada dasarnnya semua orang tidak mau 

kalah, semua orang tidak mau dipaksa. Oleh sebab itu, pilihan yang paling baik 

adalah bagaimana negosiasi dapat tercapai untuk menguntungkan kedua belah 

pihak (hlm. 1).  

Untuk mencapai perjanjian kerjasama antara dua belah pihak sangat 

dibutuhkan negosiasi yang baik, langkah – langkah dalam bernegosiasi.  
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1. Perkenalan  

Bersikaplah ramah dan sopan terhadap pihak / lawan bicara lain dan 

ciptakan suasana yang santai dan tidak tegang.  

2. Peninjauan umum 

 Jelaskan apakah keiinginan yang dicapai dari dua belah pihak. 

3. Latar belakang 

 Tinjaulah catatan kegiatan yang ada sebelum perundingan, jika ada 

interpretasi yang berbeda mengenai persoalan yang segera dibahas, maka 

luruskanlah perbedaan-perbedaan tersebut. 

4 Penjabaran pokok persoalan 

Uraikan secara terinci keiinginan apa yang ingin dipecahkan / rundingkan 

sebuah masalah tersebut dengan baik agar dapat mencapai hasil yang baik. 

5. Satukan pemahaman 

Satukan pemahaman dari dua belah pihak agar dapat mencapai tujuan akhir 

yang sesuai diinginkan dari hasil negosiasi. 

6. Perjanjian 

Jika sudah sepemahaman lalu buatlah sebuah perjanjian antara dua belah 

pihak diikuti oleh notaris dan ditandatangani bersama dengan menggunakan 

materai resmi (hlm. 2). 
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Prayitno (2010), mengatakan sebuah negosiasi adalah dimana dua belah pihak yang 

terkait untuk menyelesaikan persoalan, menyetujui langkah tawar-menawar untuk 

mencapai keuntungan bersama (hlm. 2). 

2.4  Perjanjian Kerjasama 

Friedman (2001), menyatakan bahwa sebuah Perjanjian hukum digunakan sebagai 

perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 

perjanjian tertentu (hlm. 240). Wicaksono (2008), menyatakan kontrak merupakan 

kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya 

(hlm. 1). 

 Gunarboy (2014), kontrak kerja dapat dibuat secara lisan maupun tulisan 

baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja 

pada tahal awal sebelum lanjut pada pembahasan berikutnnya. Dalam suatu kontrak 

kerja / perjanjian kerja sama biasannya terpaparkan dengan jelas mengenai hak 

dalam kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang kerjasama yang 

berlaku di Indonesia.  

 Salim (2003), mendefinisikan hukum kontrak adalah keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara dua belah pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Garner (2016), 

kontrak kerja adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak atau lebih, dimana 
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menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu –-

secara sebagian.  
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2.5  Client Brief 

Mackay (2005), terkadang klien tidak tahu apa yang mereka mau atau tuju terhadap 

perusahaanya, mereka hanya membekali kata agar banyak yang terjual, pada suatu 

agency yang ingin dibuatkan iklan. Pada kali ini agency berusaha mencari dan 

menyimak yang sebenarnnya diinginkan oleh klien dari perusahaan. 

 Shimp (2003), Creative brief merupakan dokumen yang dipersiapkan oleh 

para account executive terhadap seorang klien tertentu yang dimaksudkan baik 

untuk memberi inspirasi pada copywriter maupun untuk menyalurkan upaya kreatif 

mereka. Suatu creative brief yang betul-betul berharga mensyaratkan bahwa 

dokumen tersebut dikembangkan dengan pemahaman penuh tentang kebutuhan-

kebutuhan periklanan klien. Creative brief juga harus mengakuisisi hasil riset data 

Gambar 2. 1 . Contoh Kontrak Kerja 

(Cara membuat Surat Perjanjian/Kontrak, 2013, hlm. 78) 
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pasar tentang kondisi persaingan serta persepsi terkini konsumen tentang merek 

yang diiklankan beserta produk dari saingan (hlm. 426). 

 Menurut Steel (1998), client brief merupakan kesepakatan antara klien 

dengan tim pembuat video company profile yang dituangkan dalam sebuah 

kesepakatan tertulis. Client brief harus didasari oleh kreatifitas untuk membangung 

sebuah company profile atau iklan yang baik. Video company profile atau iklan 

yang baik adalah iklan yang dapat menyampaikan sebuah pesan dan kesan yang 

menempel pada pikiran konsumen (hlm. 234). 

 

Nugraha (2011), client brief didapatkan ketika mendapatkan pekerjaan dari klien. 

Dalam dunia desain, iklan dan promosi kata brief ini sudah tidak asing lagi, karena 

memang sangat dibutuhkan untuk bias menentukan atau memutuskan sebuah karya. 

Selain itu brief ini pun berfungsi untuk mengurangi sisi subjektif dari pekerjaan 

yang dijalankan. 

Menurut Butterfield (2003), setiap ageny memiliki tipe-tipe bagan untuk client brief 

mereka, hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan hal unik dan special di depan 

klien mereka. Bagan yang harus dilengkapi dalam client brief form menurut 

Butterfield ialah: 

1. Head of Form 

a. Tanggal briefing 

b. Nama Account Executive 

Peranan Account...,Daniel Sugiarto,FSD UMN,2017



b. Agency 

c. Nama klien 

d. Produk 

e. Nama projek  

2. Background / Overview perusahaan 

3. Kompetitor perusahaan 

4. Manfaat dan keunggulan produk dibandingkan kompetitor 

5. Goal, Tujuan pembuatan video  

6. What’s the single most important to say, pesan penting yang ingin disampaikan 

klien dalam video profil? 

7. Alasan customer untuk mempercayai dan membeli produk dari perusahaan? 

8. Target audience 

9. The Idea (hlm. 139-140). 
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Gambar 2.2. Contoh client brief form 

(Butterfield, 2003, hlm. 141)
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