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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proses koordinasi dan hubungan kerjasama yang penulis bahas dalam laporan 

tugas akhir ini terjalin antara Tim Produksi Kotak Kayu dan PT Karunia Anak 

Indonesia, untuk mencapai koordinasi efektif dalam kepentingan pembuatan video 

promosi “Magical Garden” playground and skating rink. Sebagai upaya 

pencapaian koordinasi efektif dan tujuan yang diinginkan, maka seluruh kegiatan 

kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan kesepakatan dengan 

tepat waktu. Penulis akan melakukan analisis koordinasi dan hubungan kerjasama 

untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan video 

promosi “Magical Garden” sudah sesuai dengan hal-hal yang dimaksud untuk 

mencapai koordinasi efektif, dan pengaruhnya pada hubungan kerjasama tersebut 

secara internal maupun eksternal.  

Metode atau jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif 

kualitatif, yakni bermaksud memberikan sebuah gambaran serta fakta-fakta 

mengenai proses membangun koordinasi efektif dalam pembuatan video promosi 

“Magical Garden” dari tahap pra produksi hingga pasca produksi. Penulis akan 

mendeskripsikan hal-hal yang terjadi secara terperinci melalui penelitian 

kepustakaan (library research), penelitian lapangan (field research), serta 

wawancara, dengan mempelajari berbagai literatur dan pengalaman yang penulis 
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hadapi secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan dan gagasan atau saran.  

Dalam melakukan analisis hubungan kerjasama dan koordinasi ini, penulis 

menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, manajemen, 

dan advertising. Penulis menggunakan teori struktur organisasi dalam bidang 

periklanan untuk mengetahui tugas-tugas serta peranan pada setiap bagian tim 

produksi corporate video, dan teori koordinasi serta komunikasi dalam 

menganalisis koordinasi efektif pada hubungan kerjasama tersebut. Laporan ini 

tidak hanya akan menjelaskan mengenai pengalaman penulis dalam menjalankan 

proyek “Magical Garden” dan membangun koordinasi efektif dalam hubungan 

kerjasama tersebut, tetapi penulis juga akan memberikan gagasan atau saran yang 

baik untuk dilakukan oleh seorang account executive dalam membangun suatu 

hubungan kerjasama dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

3.1.1. Sinopsis 

Sebuah video promosi yang memperkenalkan “Magical Garden” playground and 

skating rink sebagai sebuah tempat bermain yang seru dan menyenangkan bagi 

anak-anak dan keluarga. Terdapat beragam permainan yang sangat menyenangkan 

seperti flying fox, bee hive, toddler area, mandi bola, tricycle, construction zone, 

mushroom village, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan arena permainan skating 

rink yang menjadi permainan unggulan dari taman bermain “Magical Garden”. 

Selain itu, Magical Garden playground and skating rink juga memiliki sebuah 

ruangan pesta (party room) yang dapat disewakan untuk berbagai acara dan 

perayaan menyenangkan. 
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3.1.2. Magical Garden 

“Magical Garden” playground and skating rink merupakan sebuah tempat 

bermain anak-anak indoor, yang terletak di lantai dua Mall Alam Sutera, Serpong 

Tangerang. Taman bermain ini didirikan oleh PT Karunia Anak Indonesia sejak 

tahun 2015, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT Karunia Anak Indonesia 

(Dokumentasi Pribadi) 

“Magical Garden” memiliki lebih dari sepuluh permainan menyenangkan, seperti 

flying fox, bee hive, toddler area, construction zone, mushroom village, dan lain 

sebagainya. Dengan arena skating rink sebagai permainan unggulannya, “Magical 

Garden” menjadi tempat bermain yang berbeda dari seluruh playground di 

wilayah Tangerang dan sekitarnya. Taman bermain ini buka setiap hari, pada 

pukul 10.00 pagi hingga 22.00 malam wib. Selain menyenangkan, “Magical 

Garden” juga dilengkapi dengan kebersihan dan keamanan yang terjamin bagi 

anak-anak dan orang dewasa.   
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3.1.3. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan video promosi “Magical Garden” penulis bertindak sebagai 

seorang account executive (AE) dari Tim Produksi Kotak Kayu, yang bertugas 

dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi dari tahap pra produksi 

hingga pasca produksi. Dalam proyek ini penulis berusaha untuk membangun 

koordinasi efektif, secara internal dan eksternal demi kelancaran proses produksi. 

Penulis bertindak sebagai perwakilan dari pihak tim produksi untuk melakukan 

negosiasi, dan sebagai penghubung antara kedua belah pihak untuk saling bertukar 

informasi. Dalam beberapa hal penulis juga dituntut untuk mengambil keputusan 

dan memberikan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak atas permasalahan-

permasalahan yang terjadi. Misalnya, seperti adanya perubahan jadwal syuting, 

penambahan biaya produksi, permintaan revisi yang berulang-ulang, pencarian 

talent, dan lain sebagainya. 

 Penulis menyadari bahwa dalam posisi ini penulis memegang peranan 

penting sebagai seorang koordinator dari Tim Produksi Kotak Kayu, untuk 

mengatur dan mengawasi seluruh proses produksi berjalan dengan lancar dan 

sesuai kesepakatan. Tidak hanya itu, selain bertindak sebagai seorang account 

executive penulis juga memegang tanggung jawab untuk mengarahkan talent dan 

mendampingi mereka ketika proses produksi dilaksanakan. Meskipun begitu, 

tanggung jawab tersebut dibantu oleh seorang asisten yang dipilih langsung oleh 

penulis untuk mengatasi situasi di lapangan.  
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3.2. Tahapan Kerja 

Dalam upaya membangun koordinasi efektif pada hubungan kerjasama internal 

dan eksternal antara Tim Produksi Kotak Kayu dan PT Karunia Anak Indonesia, 

penulis melakukan beberapa tahapan kerja meliputi tahap pra produksi, produksi, 

dan pasca produksi. Berikut ini adalah penjelasan secara terperinci terkait hal-hal 

yang penulis lakukan dalam upaya membentuk koordinasi efektif pada setiap 

tahapan tersebut, diantaranya:  

3.2.1. Tahap Pra Produksi 

1. Melakukan briefing awal dengan anggota Tim Produksi Kotak Kayu, terkait 

dengan proyek yang akan dilakukan.  

2. Pembuatan creative brief dan survei lokasi 

Dalam pertemuan pada tanggal 30 maret 2016, merupakan pertemuan 

pertama Tim Produksi Kotak Kayu dengan pihak klien yang sebelumnya 

adalah PT Alam Sutera Realty. Pertemuan ini dilakukan pada pulul 11.00 

siang hingga 14.00 wib, yang berlokasi di ruangan meeting Gedung CIMB 

Alam Sutera. Sebelumnya, telah direncanakan untuk tim produksi kami 

melakukan penawaran dengan pihak perusahaan. Namun, dalam pertemuan 

ini pimpinan dari PT Alam Sutera Realty memberikan kami kesempatan 

untuk menangani proyek barunya yaitu “Magical Garden” playground and 

skating rink yang dimiliki oleh anak perusahaannya (PT Karunia Anak 

Indonesia). Pihak perushaan kemudian memberikan brief terkait dengan 

pembuatan video promosi “Magical Garden”, dilanjutkan dengan melakukan 

survei ke lokasi taman bermain yang dimaksud. 
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3. Perencanaan konsep dan penawaran 

Setelah mendapatkan brief dari pihak klien, penulis bersama tim produksi 

mendiskusikan ide dan konsep pembuatan video promosi “Magical Garden”, 

serta rentang waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan video promosi 

tersebut. Setelah mendapatkan kesepakatan dalam tim, penulis mulai 

menyusun proposal sebagai bentuk penawaran yang hendak diajukan kepada 

pihak klien. 

4. Membentuk kru tambahan untuk membantu proses produksi  

Setelah melakukan diskusi dengan seluruh anggota dari Tim Produksi Kotak 

Kayu, penulis membuat keputusan untuk merekrut beberapa anggota baru 

yang akan membantu tim produksi dalam mengerjakan proyek pembuatan 

video promosi “Magical Garden”. Keputusan ini diambil berdasarkan 

kesepakatan bersama dan telah dipikirkan dengan baik oleh account 

executive. Beberapa anggota tambahan tersebut dimaksud untuk membantu 

tim produksi dalam melaksanakan tugasnya, mengingat setiap individu dalam 

Tim Produksi Kotak Kayu sudah memegang peranan dan tanggung jawab 

ganda karena jumlah anggota yang sedikit. Kru tambahan tersebut terdiri dari 

assistant camera, talent coordinator, dan dokumentasi.  

 

5. Membuat kontak kerja, jadwal, dan anggaran produksi.  

 

6. Mengatur proses dan persiapan recce 

Dalam proses ini penulis mempersiapkan berkas-berkas dan peralatan yang 

dibutuhkan untuk mempermudah seluruh divisi melakukan tugasnya. Seperti 
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script breakdown, perijinan keluar masuk barang, peralatan syuting, dan lain 

sebagainya. Penulis juga mengatur waktu untuk mengadakan rapat kelompok 

seusai recce dilakukan, untuk membahas hal-hal tambahan yang mungkin 

dibutuhkan pada saat proses produksi. Proses recce berlangsung di taman 

bermain “Magical Garden” pada tanggal 22 april 2016, pukul 18.00 – 22.00 

wib. Bersamaan dengan itu, penulis memberikan invoice pembayaran uang 

muka produksi kepada salah satu perwakilan PT Karunia Anak Indonesia 

yang ikut hadir dan mendampingi tim produksi selama melakukan proses 

recce. 

Tidak berhenti sampai disitu, setelah melakukan proses recce penulis 

harus memastikan hasil penyuntingan selesai tepat waktu dan cukup baik 

untuk dipresentasikan kepada pihak klien. Setelah mempresentasikannya 

kepada klien, penulis sebagai account executive menyampaikan seluruh 

informasi kepada anggota tim produksi terkait hal-hal apa saja yang perlu 

diperbaiki dan dipersiapkan untuk proses produksi. Seperti audio visual 

script, shotlist, script breakdown, dan lain sebagainya. 

7. Mempersiapkan peralatan produksi, dan mencari talent/model yang 

dibutuhkan. 

 

3.2.2. Tahap Produksi 

1. Mengurus perijinan keluar masuk barang di kantor manajemen Mall Alam 

Sutera, dengan meminta bantuan marketing PT Karunia Anak Indonesia. 
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2. Memastikan semua kru dan talent datang di lokasi syuting (Magical Garden) 

dengan tepat waktu. 

 

3. Mengawasi kru dalam mempersiapkan peralatan syuting. 

 

4. Mengarahkan talent dan mengawasinya dalam setiap adegan, agar sesuai 

dengan naskah yang telah dibuat oleh sang copywriter, serta konsep yang 

telah disepakati dalam creative brief. 

 

5. Memastikan proses produksi berjalan sesuai alur dan waktu yang tertera 

dalam script breakdown. 

 

6. Membantu merapikan seluruh peralatan yang digunakan, dan memastikan 

tidak ada hal apapun yang tertinggal atau terlewatkan setelah proses produksi 

selesai dilakukan.  

 

3.2.3. Tahap Pasca Produksi 

1. Memastikan proses editing berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

 

2. Menangani seluruh keinginan klien, terkait dengan revisi dan hasil 

penyuntingan. Penulis menjadi perwakilan dari tim produksi untuk 

melakukan komunikasi secara terus menerus dengan pihak klien, selama 

proses editing berlangsung. 

 

3. Membuat kontrak musik. 
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4. Memastikan hasil penyuntingan sudah sesuai dengan hal-hal yang diinginkan 

oleh klien dalam revisi sebelumnya, sebelum menyerahkannya kepada pihak 

klien. 

 

5. Melakukan presentasi kepada klien, bersama creative director, terkait hasil 

editing dan pembuatan musik. 

 

6. Membuat dan mengirimkan tagihan biaya produksi, beserta biaya tambahan 

lainnya. 

 

7. Meninjau hasil pekerjaan di seluruh media yang menayangkan video promosi 

“Magical Garden” seperti pada website, videotron, dan akun instagram milik 

“Magical Garden” playground and skating rink. 

 

8. Mencatat ulang seluruh pengeluaran dan pemasukan anggaran produksi, 

kemudian membagi hasil pendapatan Tim Produksi Kotak Kayu secara adil. 
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