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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis membuat tugas akhir yang berupa corporate video Sekolah Pelita 

Harapan. Dalam video tersebut akan banyak gambar yang menunjukkan 

keharmonisan di Sekolah Pelita Harapan yang melibatkan seluruh elemen 

masyarakat sekolah tersebut. Corporate video Sekolah Pelita Harapan nantinya 

akan menjadi salah satu media promosi yang akan diunggah ke akun-akun 

promosi SPH. 

 Metode yang penulis gunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini 

ialah kualitatif. Penulis melakukan perbandingan teori dan praktek serta beberapa 

wawancara yang penulis lakukan dengan Head of Public Relation and Promotion 

Sekolah Pelita Harapan. Selain itu penulis juga melakukan riset dengan datang 

langsung ke Sekolah Pelita Harapan untuk melihat aktivitas yang biasa terjadi di 

sekolah tersebut. 

3.1.1. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis berperan sebagai account executive. 

Penulis bertugas untuk mengurusi urusan yang bersifat administratif dan juga 

mengurus budget, schedule, timeline, cast, peralatan dan logistik. 
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3.1.2. Peralatan 

Penulis menggunakan client brief dan beberapa dokumentasi wawancara penulis 

sebagai alat bantu dalam pengumpulan data.  

3.1.3. Sekolah Pelita Harapan 

Sekolah Pelita Harapan (SPH) dibangun pada tahun 1993 di Lippo Village oleh 

Dr. (HC) Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady. Sekolah Pelita Harapan 

menjadi salah satu sekolah internasional tertua di Indonesia yang menggunakan 

kurikulum International Baccalaureate Organization (IBO) & Cambridge 

Examination. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari 

di Sekolah Pelita Harapan adalah Bahasa Inggris. Selain itu, Sekolah Pelita 

Harapan juga merupakan sekolah Kristen yang mengajarkan pendidikan agama 

Kristen kepada seluruh muridnya.  

Seiring perkembangannya Sekolah Pelita Harapan kini telah membangun 

lima buah kampus yang berada di wilayah JABODETABEK, yaitu; Lippo Village 

– Tangerang, Sentul City – Bogor, Lippo Cikarang – Bekasi, Kemang Village – 

Jakarta Selatan dan Pluit Village – Jakarta Utara. Masing-masing kampus 

memiliki suasana yang relatif berbeda, misalnya kampus Lippo Village, Sentul 

City, dan Lippo Cikarang yang memiliki taman luas dan banyak ditanam 

penghijauan. Berbeda dengan Kemang Village dan Pluit Village yang berkonsep 

modern karena berada di dalam pusat perbelanjaan. 

Sekolah Pelita Harapan memiliki fasilitas yang mampu untuk bersaing 

dengan sekolah-sekolah internasional lainnya. Contoh fasilitas Sekolah Pelita 
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Harapan antara lain adalah; kelas yang modern dan nyaman, ruang olahraga, 

kolam renang, lapangan sepak bola (kecuali di Kemang Village yang 

menggunakan fasilitas indoor), perpustakaan, laboratorium IPA, ruang dan alat 

music, studio tari, dsb.  

Berdasarkan data terakhir, total siswa yang berada di Sekolah Pelita 

Harapan berjumlah 2300 orang dengan rincian sebagai berikut; Senior School 

(kelas 10-12) 597 orang, Middle School (kelas 7-9) 503 orang, Junior School (TK- 

kelas 6) 1200 orang dan Boarding Student (Sentul City) 27 orang. Dari jumlah 

siswa diatas, masing-masing dimasukkan ke dalam kelas yang maksimal berisi 24 

orang. 

Jumlah tenaga pengajar di SPH adalah 315 orang fulltimer dan 3 orang 

part-timer. Masing masing pengajar juga dibagi lagi menjadi kategori pengajar 

lokal yang berjumlah 146 orang dan 172 pengajar dari luar negeri (native 

speaker). Sekolah Pelita Harapan selalu menjaga rasio jumlah antara guru dan 

siswa 1:7 orang. 

3.1.3.1. Pembuatan School Profile Sekolah Pelita Harapan 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari bagian Admission Sekolah Pelita 

Harapan (SPH), terjadi penurunan jumlah pendaftaran siswa baru. Pada tahun 

2015, jumlah siswa yang mendaftar dalam penerimaan siswa/i baru di SPH 

sebanyak 409 orang. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi penurunan pendaftar 

hampir 50%, yaitu 249 orang. Tercatat hingga Februari 2017, total calon siswa 

yang mendaftar ke Sekolah Pelita Harapan baru berjumlah 118 orang. Menurut 
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Jeffrey Hiendarto selaku Head of Public Relation and Promotion Sekolah Pelita 

Harapan Lippo Village, salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah pendaftar 

adalah biaya untuk bersekolah di SPH yang terbilang sangat mahal, sehingga 

hanya kalangan tertentu saja yang mampu menyekolahkan anaknya di SPH.  

Berangkat dari penurunan jumlah calon siswa, Sekolah Pelita Harapan 

mengadakan beberapa program promosi antara lain; Open House, Open Day 

Kindy and Grade 1 dan EduFair. Keempat acara diatas dibuat sebagai promosi, 

namun para orangtua dan calon siswa harus langsung mengunjungi Sekolah Pelita 

Harapan ataupun tempat promosi yang sudah ditentukan. Sebagai salah satu 

langkah promosi yang efektif, kini Sekolah Pelita Harapan membuat corporate 

video yang nantinya akan berisi keunggulan-keunggulan yang mereka miliki dan 

yang bisa dilihat oleh para calon orangtua murid ataupun calon murid yang ingin 

bersekolah di Sekolah Pelita Harapan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Penulis bertugas sebagai account executive yang harus menjadi penghubung 

antara klien dan tim kreatif, maka tahapan kerja yang penulis lalui adalah: 

3.2.1. Meeting 

Setelah proposal untuk pembuatan corporate video disetujui, maka penulis dan 

tim melakukan meeting perdana untuk memberikan clief brief kepada pihak 

Sekolah Pelita Harapan yang nantinya akan dijadikan acuan untuk konten yang 

ada dalam corporate video Sekolah Pelita Harapan. Lalu dilakukan juga meeting 

lain yang lebih membahas tentang proses kreatif. 
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3.2.2. Penjadwalan 

Penulis sebagai account executive harus membuat penjadwalan untuk tim kreatif 

yang nantinya akan diberikan juga kepada klien. Maksud dari pembuatan jadwal 

ini adalah agar proses produksi corporate video Sekolah Pelita Harapan berjalan 

tepat waktu. 

3.2.3. Pembuatan Client Brief 

Penulis memberikan form client brief kepada Head of Public Relation And 

Promotion Sekolah Pelita Harapan yang setelahnya diberikan kepada admin untuk 

dibuat. Isi dari client brief itu sendiri merupakan latar belakang Sekolah Pelita 

Harapan, target market, dan informasi lainnya tentang Sekolah Pelita Harapan. 

Pembuatan client brief bertujuan untuk mempermudah creative director ketika 

harus mengembangkan konsep. 

3.2.4. Penyampaian Ide 

Sebagai account executive yang bertugas sebagai jembatan penghubung antara 

klien dan tim kreatif, maka penulis mempresentasikan konsep yang sudah dibuat 

oleh tim. Setelah itu akan ada kesepakatan antara klien dan tim kreatif mengenai 

konsep corporate video. Hasil dari penyampaian ide ini yang nantinya akan 

menjadi acuan dalam pengembangan konsep. 

3.2.5. Location Scouting 

Sebelum melakukan proses pengambilan gambar, ada baiknya seorang pembuat 

film maupun video menguasai medan yang akan mereka pergunakan. Penulis dan 

tim melakukan location scouting yang dilakukan di Sekolah Pelita Harapan Lippo 
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Village. Hal ini dilakukan agar tim kreatif lebih mengetahui fisik serta kegiatan 

yang ada di Sekolah Pelita Harapan sehingga mempermudah tim saat membuat 

corporate video. 

3.2.6. Persiapan Alat 

Peralatan menjadi salah satu bagian penting dalam produksi, karena kebutuhan 

alat juga mempengaruhi jenis-jenis shot yang akan diambil. Penulis sebagai 

account executive bertanggung jawab untuk menyiapkan alat-alat yang akan 

digunakan untuk memproduksi corporate video Sekolah Pelita Harapan. Beberapa 

alat sudah disediakan oleh klien, namun apabila ada alat yang dibutukan tidak ada 

dalam inventaris maka penulis mencari tempat penyewaan alat. 

3.3. Acuan  

Penulis menggunakan client brief sebagai acuan dalam pembuatan corporate 

video Sekolah Pelita Harapan. Berdasarkan arsip tersebut penulis mendapat poin-

poin penting yang akan ditunjukkan pada corporate video Sekolah Pelita Harapan. 
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(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 3.1 Format Client Brief 
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