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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Corporate Video 

Company profile atau video perusahaan menurut Kriyantono (2008) adalah 

sebuah gambaran perusahan namun tidak terlalu detail dan mendalam karena 

perusahaan bisa memilih sendiri apa poin-poin penting yang akan mereka 

sampaikan lewat video tersebut (hlm. 239). Sweetow (2011) menambahkan 

bahwa menambahkan ciri khas perusahaan misalnya warna dan logo juga 

menambahkan nilai visual dan estetika untuk perusahaan tersebut (hlm. 160).    

Selain itu Kriyantono (2008) juga memaparkan bahwa company profile 

juga merupakan perwakilan perusahaan untuk menunjukkan jati diri perusahaan 

yang ditunjukkan kepada masyarakat. Berfungsi juga sebagai pembangun citra 

perusahaan. Dan menjadi salah satu penghemat waktu bagi mitra yang akan 

bekerjasama agar mengetahui visi, misi, ataupun keadaan perusahaan (hlm. 240).   

Menurut Kriyantono (2008) hal di atas tak lain berfungsi untuk 

menciptakan kepuasan publik. Kepuasan publik ini tercipta apabila keinginan 

mereka terpenuhi salah satunya informasi tentang perusahaan (hlm. 239). 

2.1.1. Proses Produksi Corporate Video 

Proses pembuatan corporate video tidaklah mudah, diperlukan pertimbangan yang 

matang dan eksekusi yang baik agar hasil akhir video menjadi sesuai dengan yang 

diinginkan klien. Ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh tim 
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kreatif sebelum sebuah video dibuat. Menurut Rice (2002) ada empat tahap dasar 

yang menjadi bagian utama pembuatan sebuah video ataupun film, yaitu; 

Pengembagan ide, Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi (hlm. 69).   

2.1.1.1. Pengembangan Ide 

Pengembangan ide adalah tahap awal dalam pembuatan video. Menurut Rice 

(2002) definisi pengembangan ide bermacam-macam, namun dalam prosesnya 

terjadi beberapa hal penting seperti: memastikan sasaran dan fungsi akhir dari 

rancangan video tersebut, membahas talent, budget dan script. Biasanya pada 

tahap pengembangan ide, sebuah konsep besar sudah mulai terbentuk. Ia juga 

menambahkan bahwa proses ini adalah tahapan yang paling murah dari semua 

proses produksi sebuah video (hlm. 69). 

2.1.1.2. Pra Produksi 

Menurut Rice (2002) pada tahapan pra produksi adalah proses penjabaran dari ide 

besar yang sudah ada ketika proses pengembangan ide, misalnya proses break 

down shot. Ketika tahap pra produksi biasanya hal yang menyangkut tentang set, 

talent, jadwal, keuangan juga sudah dikerjakan. Proses akhir juga sudah mulai 

dipikirkan, misalnya penyelesaian akhir video yang berupa editing dan pemberian 

special effect (hlm. 69-70). 

 Curry (2004) menambahkan bahwa pra produksi adalah masa untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan diproduksi. Hal-hal yang menyangkut 

kegiatan produksi seperti pengaturan jadwal dan keuangan, perizinan, peralatan, 
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cast, tim kreatif, lokasi dan properties sudah harus beres. Proses ini juga 

mencakup upaya pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan (hlm. 59).  

2.1.1.3. Produksi 

Produksi merupakan proses inti dari tahapan pembuatan video. Rice (2002) 

berpendapat bahwa masa produksi adalah proses pengambilan gambar atau 

shooting (hlm.70). Curry (2004) juga berpendapat hal yang sama, produksi adalah 

proses shooting film, video, ataupun iklan (hlm.59). 

2.1.1.4. Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah tahapan akhir dari produksi sebuah video. Menurut Rice 

(2002) proses pasca produksi mencakup editing video yang dibagi menjadi dua 

bagian; online editing dan offline editing. Online editing adalah proses 

penggabungan dan pemilihan footage dan menentukan bagiamana shot akan 

digunakan dalam sebuah video. Offline editing adalah proses penyelesaian akhir 

untuk membuat kesinambungan dalam sebuah video dan menghasilkan hasil akhir 

yang baik (hlm. 73). 

2.1.2. Client Brief 

Client brief adalah salah satu hal yang krusial dalam pra produksi sebuah 

corporate video. Menurut Mackay (2004) client brief merupakan hal penting yang 

harus diberikan klien kepada tim kreatif dan menjadi persetujuan atas konten yang 

nantinya akan dimuat dalam company profile tersebut. Berikut adalah hal-hal 

yang patut diperhatikan dalam pembuatan client brief: 
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1. Tujuan pasar dari klien. 

2. Kepopuleran brand klien. 

3. Tujuan Marketing. 

4. Hal penting yang akan dimuat dalam company profile. 

Dengan dimuatnya secara detail bagian-bagian penting tersebut, maka tim 

produksi akan lebih mudah mengerti keinginan klien sehingga company profile 

yang akan diproduksi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan adanya penjelesan 

yang mendetail tim produksi juga bisa menganalisa dengan tepat dan akurat hal-

hal krusial yang nantinya akan dikembangkan dalam konsep. Dan yang paling 

penting adalah client brief nantinya akan menjadi  pembatas yang akan membantu 

tim kreatif untuk tetap pada jalur yang diinginkan klien (hlm. 84-85). 

2.1.3. Minutes of Meeting 

Sebuah catatan sangat penting dalam sebuah rapat yang menghasilkan banyak 

temuan dan masukan. Dalam hal pembuatan corporate video, hasil rapat yang 

tertulis disebut juga minutes of meeting. Menurut Gutmann (2006) minutes of 

meeting berfungsi sebagai acuan setiap orang yang terlibat akan tanggung jawab 

yang sudah diberikan kepada mereka. Menurut Mancuso (2010) minutes of 

meeting adalah tanggal, tempat, waktu, tujuan dan hasil akhir dari sebuah rapat 

yang sudah disetujui oleh klien (hlm. 28). Gutmann (2010) menjelaskan bahwa 

ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan dan realisasi minutes of meeting. 

Adapun tahapan dari pembuatan minutes of meeting adalah; first draft of minutes, 

chairperson’s approval, minutes dispatched, routine administration, deadline for 
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agenda items, draft agenda, agenda dispatched, briefing dan the meeting (hlm. 9-

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah penjabaran Gutmann (2006) tentang proses pembuatan minutes of 

meeting: 

1. First draft of minutes: rangkuman yang ditulis oleh notulen rapat sehari 

setelah diadakannya rapat. 

Gambar 2.1 Proses pembuatan minutes of meeting 

(Sumber: Gutmann (2006) hlmn. 10) 
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2. Chairperson’s approval: pemeriksaan minutes of meeting oleh pimpinan 

perusahaan yang fungsinya untuk menjaga ketepatan dan kesesuaian isinya. 

Namun pimpinan perusahaan tidak boleh menambahkan informasi ataupun 

mengubahnya. 

3. Minutes dispatched: menyebarkan minutes of meeting kepada seluruh anggota 

tim, baik yang hadir maupun tidak hadir saat rapat. 

4. Routine administration: kegiatan rutin untuk menyiapkan kegiatan rapat. 

5. Deadline for agenda items: pengumpulan berkas rapat agar bisa segera 

dimasukkan dalam agenda berikutnya. Account Executive bertugas untuk 

mengingatkan baik lewat e-mail ataupun saluran telepon. 

6. Draft agenda: pembuatan agenda rapat berikutnya yang disusul dengan 

persetujuan pimpinan perusahaan. 

7. Agenda dispatched: penyebaran agenda yang akan didiskusikan pada rapat 

berikutnya. 

8. Briefing: account executive dan pimpinan perusahaan bertemu untuk 

pengarahan isi dan agenda rapat berikutnya. 

9. The meeting: rapat yang dilaksanakan dan membahas hal-hal yang sudah 

disiapkan dari proses awal pembuatan minutes of meeting (hlm. 9-10). 
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2.2. Account Executive 

Peran seorang account executive menjadi sangat mirip dengan peran seorang 

produser dalam pembuatan film, keduanya harus langsung berhubungan dengan 

klien dalam hal komunikasi. Seperti yang dikatakan Mackay (2004), seorang 

account executive berperan untuk menjadi jembatan antara tim produksi (tim 

kreatif) dengan klien. Account executive juga sebaiknya harus mengetahui situasi 

marketing dan periklanan dari kliennya (hlm. 78). 

Pendapat Mackay juga didukung oleh pernyataan Jefkins dan Kaser. 

Account executive menurut Jefkins (1990) harus mampu untuk membuat tim 

produksi merasa lebih familiar dengan siapa mereka nantinya akan bekerja dan 

apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kesalahpahaman antara klien dan tim produksi (hlm. 139). Kaser (2012) juga 

mengemukakan bahwa account executive adalah jaringan utama antara klien dan 

tim produksi. Account executive bertugas untuk mengkomunikasikan tujuan dari 

klien kepada tim produksi dan memastikan bahwa jadwal berjalan dengan baik 

yang nantinya akan berpengaruh pada budget (hlm. 21-22).  

2.2.1. Peran Account Executive 

Account executive merupakan penghubung antara klien dan tim produksi. Untuk 

itu seorang account executive harus bisa menjaga hubungan baik antara klien dan 

tim produksi. Menurut Field (2005), berikut adalah beberapa peran seorang 

account executive: 
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1. Melakukan diskusi dan meeting dengan klien untuk membahas produk yang 

akan dipromosikan, budget, tujuan akhir, ide awal, serta bagaimana cara 

terbaik untuk meraih tujuan akhir tersebut baik dalam segi iklan dan media 

promosi. 

2. Menjaga komunikasi yang baik agar klien merasa puas dan senang atas jasa 

yang mereka gunakan.  

3. Menentukan penempatan iklan, waktu, dan jenis iklan yang paling efektif 

untuk mencapai tujuan akhir klien. 

4. Menjelaskan kepada tim kreatif apa yang diingkan oleh klien dan konsep apa 

yang sudah klien berikan. 

5. Mengawasi pemilihan media agar sesuai dengan anggaran keuangan yang 

sudah disediakan oleh perusahaan (hlm. 64-65). 

2.3. Konsumen 

Menurut Yuniarti (2015) konsumen adalah orang yang memanfaatkan barang atau 

jasa baik untuk keluarga, diri sendiri ataupun masyarakat. Yuniarti juga 

menambahkan bahwa konsumen juga merupakan orang atau kelompok yang 

mengkonsumsi sesuatu (hlm. 46). 

Yuniarti (2015) juga mengatakan bahwa ada beberapa jenis konsumen yang antara 

lain adalah; 
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1. Konsumen Individu yang bertujuan untuk mengkonsumsi barang atau jasa 

untuk dirinya sendiri, keluarga atau sebagai hadiah yang akan diberikan 

kepada orang lain. 

2. Konsumen Organisasi yang kebanyakan berupa organisasi bisnis berorientasi 

laba dan yang tidak berorientasikan laba (profit dan non-profit), lembaga 

pemerintahan, dan institusi yang mencakup sarana publik (sekolah, rumah 

sakit, lembaga pemasyarakatan, dll.)(hlm. 46). 

2.3.1. Model Perilaku Konsumen 

Menurut Yuniarti (2015) Modal perilaku konsumen merupakan skema yang 

disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Atau bisa juga 

diartikan sebagai hal-hal yang diyakinkan konsumen sebelum membeli sesuatu. 

Ada dua hal yang mempengaruhi modal perilaku konsumen, yaitu;  

1. Kekuatan sosial budaya (budaya, tingkat sosial, kelompok anutan, dan 

keluarga) 

2. Kekuatan psikologis (pengalaman belajar, kepribadian, sikap, dan keyakinan). 

Dengan kata lain, model perilaku konsumen sangat berpengaruh dalam 

mengambil keputusan untuk memiliki atau membeli (hlm. 63-64). 

2.3.2. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah salah satu tujuan seseorang yang dipekerjakan klien. 

Tingkat kepuasan konsumen sendiri menjadi salah satu titik ukur performa kerja 

dan tingkat kualitas pekerjaan. Menurut Brown (2002) dalam Vinna Sri Yuniarti 
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(2015), kepuasan konsumen adalah ketika terpenuhinya kebutuhan, keinginan, 

dan harapan seseorang akan suatu produk atau jasa. Kepuasan tersebut yang 

mendorong konsumen untuk loyal terhadap produk tertentu dan bahkan 

mempromosikannya (hlm. 233). 

Menurut Wilkie (1994) ada lima elemen yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen: 

1. Expectations atau ekspektasi yang dipengaruhi oleh proses pra pembelian. 

Ekspektasi seorang konsumen telah dibangun ketika ia akan membeli barang 

atau jasa. Konsumen biasanya akan mengembangkan harapan, apa yang akan 

ia terima atau rasakan ketika sudah membeli barang atau jasa tersebut. 

2. Performance atau kinerja yang dipengaruhi atas dasar kesadaran konsumen 

yang merasa bahwa kinerja produk yang telah mereka beli memiliki kegunaan 

yang baik. 

3. Comparison atau perbandingan yang dipengaruhi oleh ekspektasi dan 

performa. Kedua hal tersebut bisa menghasilkan perbandingan yang dilakukan 

konsumen terhadap produk sejenis. 

4. Confirmation/Disconfirmation yang dipengaruhi oleh hasil perbandingan. 

Apabila kedua produk telah dibandingkan, akan timbul rasa approval dari 

konsumen kepada salah satu produk. 

5. Discrepancy adalah indicator perbedaan level kinerja produk yang sudah 

dibandingkan. Apabila harapan lebih tinggi dari kinerjanya maka akan timbul 
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rasa tidak puas. Sedangkan jika kinerja lebih tinggi daripada harapan, akan 

timbul rasa puas. 

2.4. Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. 

Dengan berkomunikasi, orang bisa mengerti satu sama lainnya. Maka dari itu 

komunikasi menjadi hal yang krusial dalam kehidupan manusia. 

 Menurut Overton (2002) komunikasi merupakan usaha untuk menemukan 

persamaan antara seorang dengan yang lainnya baik menggunakan komunikasi 

verbal maupun non verbal yang juga menjadi sumber pertukaran informasi. Ia 

juga berpendapat bahwa harus ada empat elemen penting yang menyebabkan 

terjadinya komunikasi yaitu: pesan yang akan disampaikan, sumber dari pesan 

tersebut, jalur komunikasi, dan pendengar (hlmn. 13). 

Bennie (2009) mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan mengapa harus ada 

komunikasi dalam kerja bisnis: 

1. Untuk memberikan informasi. 

2. Untuk membujuk orang untuk membeli suatu produk. 

3. Untuk mendiskusikan masalah. 

4. Untuk merekomendasikan langkah-langkah. 

5. Untuk menjawab permintaan. 

6. Untuk menjawab komplain. 
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7. Untuk memastikan hal yang telah terjadi ataupun disepakati. 

8. Untuk menjelaskan situasi atau sebuah keadaan. 

9. Untuk memberikan petunjuk (hlm. 1). 

Bennie (2009) juga menambahkan bahwa untuk mengkomunikasikan hal-

hal tersebut, dibutuhkan pendekatan yang berbeda-beda (hlm.1).  

2.4.1. Teknik Komunikasi 

Menurut Overton (2002) ada beberapa jenis teknik komunikasi, antara lain: 

1. Komunikator analitis, adalah seseorang yang berpikir secara logis, bertindak 

langsung, dan terkadang dengan penekanan verbal. Hal ini membuat mereka 

menjadi seorang pembicara dan penulis laporan yang baik. 

2. Tegas, agresif, manipulatif, dan kompetitif adalah cara komunikasi yang 

sangat kuat dan sering digunakan dalam komunikasi bisnis. Biasanya cara 

komunikasi ini digunakan ketika bernegosiasi, tawar-menawar, dan membela 

diri ketika diserang dari teknik komunikasi yang agresif dan manipulatif. 

3. Komunikator kreatif dan intuitif adalah cara komunikasi yang imajinatif 

dengan pemikiran kedepan. Biasanya teknik ini digunakan dalam pembicaraan 

sebuah proyek baru. Kelemahan dari teknik ini adalah terkadang melewatkan 

detail kecil. 

4. Komunikator pembuat keputusan adalah  tipe komunikator yang mengambil 

keputusan dari bukti yang terlihat, opini dari ahli, ataupun intuisi. Ketika 

komunikator jenis ini sudah mengambil keputusan, maka akan sulit untuk 

diubah keputusannya. 
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5. Komunikator berdasar perasaan adalah seseorang yang berpikir dengan 

mempertimbangkan orientasi orang lain dan sangat peka terhadap perasaan 

seseorang. 

6. Komunikator yang fleksibel adalah seseorang yang bisa menempatkan dirinya 

dalam beberapa situasi yang berbeda. Komunikator jenis ini memiliki lebih 

banyak cara pandang dan pilihan. 

7. Formal dan informal, tingkat formalitas menentukan hubungan komunikasi 

antara pengirim dan penerima terutama apabila kedua pihak lebih sering 

menggunakan komunikasi tertulis. Dalam komunikasi bisnis juga ada 

perbedaan dari komunikasi formal dan informal. 

8. Komunikasi terbuka dan tertutup, komunikasi tertutup digunakan untuk 

menjaga jarak. Sedangkan komunikasi terbuka berdasar atas dasar rasa 

percaya kedua belah pihak, kejujuran dan rasa hormat. 

9. Komunikasi keluar, beguna ketika berkomunikasi dalam kelompok serta 

melibatkan orang dalam percakapan tersebut. 

10. Komunikator penggabung teknik, ada beberapa kemungkinan untuk 

menggabungkan teknik komunikasi. Misalnya kemungkinan penggabungan 

pemikiran cepat dengan penggambaran, taktis, ataupun yang lainnya. 

Komunikator spontan dan kreatif yang juga bisa menjadi orang yang fleksibel 

disebut dengan komunikator penggabung teknik. 

11. Komunikator individualis, lebih suka untuk melihat masalah yang akan terjadi 

sebelum melakukan tindakan. Biasanya juga lebih suka untuk bekerja sendiri. 
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12. Komunikator yang menggunakan fakta spesifik, lebih suka untuk mencari 

keakuratan dan kedetailan. Lebih percaya dengan angka dan data 

dibandingkan dengan kata-kata (hlmn. 16). 

2.5. Negosiasi 

Menurut Lewicki (2010), negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan 

untuk menyelesaikan suatu masalah melalui jalan damai. Sebagian dari 

karakteristik negosiasi adalah kedua pihak saling membutuhkan untuk mencapai 

tujuan akhir. Untuk mencapai hal tersebut, mereka melakukan koordinasi. Hal ini 

dilakukan agar kebutuhan tiap-tiap pihak terpenuhi. Mereka juga memilih untuk 

bekerja sama dan melakukan negosiasi karena mereka yakin bahwa hasilnya akan 

lebih baik dari pada bekerja sendiri (hlmn. 12). 

 Lewicki (2010) mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik dalam 

bernegosiasi: 

1. Ada dua pihak atau lebih. 

2. Adanya konflik dari ketertarikan serta kebutuhan masing-masing pihak. 

3. Salah satu pihak bernegosiasi dengan mempengaruhi pihak lain agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

4. Kedua pihak lebih suka untuk berunding dibanding harus melakukan 

perselisihan secara terbuka (hlmn.4). 

2.5.1. Situasi Negosiasi 

Terdapat dua situasi negosiasi berdasarkan jenis ketergantuingan menurut 

Lewicki, Barry dan Saunders (2010). Ketika keuntungan satu pihak saja yang 

tercapai hal ini disebut dengan situasi distributif, sedangkan apabila kedua pihak 
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mencapai keuntungannya dan tidak ada yang dirugikan disebut dengan situasi 

integratif (hlmn. 13). 

2.5.1.1. Negosiasi Distributif 

Pinet dan Sander (2013) mengatakan bahwa negosiasi jenis ini terjadi apabila 

kedua belah pihak tidak ingin mengubah tujuan awal mereka karena terfokus pada 

kebutuhannya masing-masing. Situasi ini menyebabkan terjadi perebutan 

kekuasaan dan kedua belah pihak tidak benar-benar membahas tujuan mereka dan 

memahami satu sama lain. Hal ini berakibat banyak waktu yang terbuang sia-sia 

dan hubungan jangka panjang kedua belah pihak tidak berjalan baik karena 

banyaknya hal negatif yang terjadi (hlmn. 20). 

 Lewicki, Barry dan Saunders (2010) mengatakan bahwa situasi negosiasi 

distributif adalah tawar menawar kompetitif yang mengakibatkan adanya kalah-

menang. Pada dasarnya mereka memperebutkan sumber daya terbatas dengan 

memperoleh hasil terbanyak. Para negosiator biasanya sangat berhati-hati untuk 

memberikan informasi, kecuali bisa memberikan keuntungan besar bagi mereka 

(hlmn. 40). 

2.5.1.2. Negosiasi Integratif 

Menurut Pinet dan Sander (2013), ada cara untuk menangkal negosiasi distributif 

dengan mencari solusi menang-menang dimana kedua belah pihak mendapatkan 

tujuan yang dipenuhi. Hal ini membuat perjanjian lebih mudah untuk dirancang. 

Untuk mengadaptasi negosiasi jenis ini dibutuhkan kejelian dari negosiator untuk 

mencari kebutuhan dari masing-masing pihak (hlmn. 21). 
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 Lalu menurut Lewicki, Barry dan Saunders (2010), struktur dari negosiasi 

integratif membuat kemungkinan kedua pihak mendapatkan tujuan mereka 

menjadi terbuka. Situasi ini bukanlah untuk mencari kalah-menang, tapi para 

negosiator mencari solusi terbaik yang dikenal dengan keuntungan kooperatif. Hal 

ini membuat satu pihak mendapatkan tujuannya, dan pihak lainnya tidak dihalangi 

untuk mencapai tujuannya juga (hlmn. 88). 

 Menurut Lewicki, Barry dan Saunders (2010) berikut adalah hal yang 

perlu diperhatikan oleh negosiator untuk memulai negosiasi integratif: 

1. Fokus kepada kesamaan, bukan perbedaan. 

2. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Berkomitmen untuk terbuka kepada semua pihak terkait. 

4. Bertukar informasi dan ide. 

5. Menciptakan pilihan-pilihan untuk keuntungan bersama (hlmn. 89). 

 

Peran Account Executive..., Eric Daniel Ang, FSD UMN, 2017




