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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1.

Hubungan kerjasama menjadi hal penting dalam memulai sebuah bisnis, dan 

perencanaan promosi untuk mendapatkan kesepakatan serta kepercayaan dari 

pihak klien maupun investor. Hal tersebut berlaku pada setiap bidang industri, 

secara internal maupun eksternal, termasuk dalam bidang periklanan. Griffin dan 

Ronald (2007) mengatakan bahwa dalam mendukung pencapaian keberhasilan 

pemasaran, perusahaan akan mulai bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk 

agensi periklanan sebagai penyedia jasa untuk merancang pemasaran tersebut 

(hlm.368). Hal itu juga dilakukan oleh PT Karunia Anak Indonesia, selaku 

pemilik dari “Magical Garden” playground and skating rink yang terletak di 

lantai 2 Mall Alam Sutera. Dalam kepentingan pembuatan video promosi Magical 

Garden, PT Karunia Anak Indonesia bekerjasama dengan Tim Produksi Kotak 

Kayu sebagai pihak penyedia jasa. 

 Dalam hubungan kerjasama tersebut, sudah menjadi tugas dari seorang 

account executive (AE) untuk bertindak sebagai penghubung antara pihak 

penyedia jasa dan klien. Tidak hanya itu, menurut Jatinegara (2009) account 

executive juga bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan proyek 

yang dilakukan (hlm.44). Hubungan kerjasama yang baik akan membantu 

terbentuknya produktivitas kerja yang berpengaruh pada keberhasilan produksi, 
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dan keberhasilan produksi merupakan tanggung jawab dari seorang account 

executive.  

Kartajaya (2006) menjelaskan bahwa peran seorang account executive 

selalu berhubungan dengan seluruh divisi yang berkaitan dalam kegiatan 

kerjasama yang dilakukan (hlm.353). Maka dari itu, perlu adanya koordinasi yang 

efektif untuk membantu proses hubungan kerjasama berjalan dengan baik antara 

seluruh pihak. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi dan informasi 

dalam mewujudkan strategi pemasaran sesuai dengan hal-hal yang telah 

direncanakan. Koordinasi menurut Hasibuan (2011) adalah proses kerjasama 

dalam melaksanakan tugas-tugas dan menggerakan seluruh pihak untuk saling 

membantu mewujudkan tujuan, serta meningkatkan kualitas kerja (hlm.86). 

Kemudian, efektif menurut Sedarmayanti (2009) berarti melaksanakan kegiatan, 

tugas-tugas, serta pencapaian tujuan sesuai dengan ketepatan waktu tanpa adanya 

tekanan maupun ketegangan dari seluruh pihak yang bersangkutan (hlm.59). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis yang dalam hal ini bertindak sebagai 

seorang account executive dari Tim Produksi Kotak Kayu merasa bahwa selain 

ide dan kreativitas, koordinasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

mencapai suatu keberhasilan produksi dan hubungan kerjasama. Maka dari itu, 

penulis mengambil judul “Koordinasi Efektif Pada Hubungan Kerjasama Internal 

dan Eksternal Tim Produksi Kotak Kayu Dalam Pembuatan Video Promosi 

Magical Garden” sebagai laporan penelitian Tugas Akhir Corporate Video.  
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 Rumusan Masalah 1.2.

Rumusan masalah dari laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana peran account 

executive dalam membangun koordinasi efektif pada hubungan kerjasama internal 

dan eksternal Tim Produksi Kotak Kayu untuk pembuatan video promosi 

“Magical Garden” Alam Sutera? 

 Batasan Masalah  1.3.

Pembahasan ini akan dibatasi oleh proses hubungan kerjasama internal dan 

eksternal yang berlangsung pada masa pra produksi, produksi, dan pasca produksi, 

antara: 

1. Account executive dengan creative director, art director, dan copywriter Tim 

Produksi Kotak Kayu. 

 

2. Account executive Tim Produksi Kotak Kayu dengan operations director dan 

marketing PT Karunia Anak Indonesia. 

 Tujuan Tugas Akhir 1.4.

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk membentuk koordinasi efektif pada 

hubungan kerjasama, internal dan eksternal, yang dilakukan oleh Tim Produksi 

Kotak Kayu dan PT Karunia Anak Indonesia. Pembentukan koordinasi yang 

efektif bertujuan untuk mengatur kegiatan kerjasama antara kedua belah pihak 

atau lebih, untuk mencapai keberhasilan dalam proses produksi sesuai dengan 

ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama. 
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 Manfaat Tugas Akhir 1.5.

Adapun manfaat dari laporan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam bidang corporate 

video, manajemen, dan komunikasi secara teori maupun aplikasi langsung. 

Penulis juga dapat mengetahui tingkat kemampuan dan keberhasilan dalam 

mencapai koordinasi yang efektif dari proses hubungan kerjasama, serta 

menambah relasi dengan pihak perusahaan terkait. 

 

2. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menambah ilmu dan 

pengetahuan pembaca mengenai proses membangun koordinasi dalam 

hubungan kerjasama internal dan eksternal. Serta sebagai sumber referensi 

untuk pembahasan seputar account executive, hubungan kerjasama, dan 

koordinasi efektif. 

 

3. Bagi Universitas 

Sebagai hasil laporan Tugas Akhir corporate video yang dapat dijadikan 

bahan referensi bagi angkatan berikutnya, serta memperkenalkan Universitas 

Multimedia Nusantara pada PT Karunia Anak Indonesia. 
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