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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Video Media Korporat 

DiZazzo (2012) mengatakan bahwa sebuah video media korporat pada awalnya 

merupakan sebuah film yang digunakan untuk mendidik karyawan di perusahaan. 

Pada awalnya, pembuatan video media korporat menggunakan pita seluloid. 

Seiring perkembangan zaman, pembuatan video media korporat beralih dari media 

analog seperti pita seluloid menjadi digital. Video media korporat tersebut 

sekarang didistribusikan melalui media digital, seperti compact disc, digital video 

disc, atau video dimuat kedalam internet (hlm. 4). 

Menurut Croteau dan Hoynes (2006) industri media berbeda dengan industri 

lainnya karena posisinya dalam pasar sangatlah unik. Bisnis lainnya menjual 

produk atau jasa kepada pembeli. Model pasar ini didasari oleh model relasi penjual 

dan pembeli. Bisnis media, bekerja dalam sistem pasar dual product. Yang berarti, 

sebuah media menjual dua “produk” yang berbeda kepada pembeli yang berbeda 

pula.  

Croteau dan Hoynes mengutip Albarran, dimana Albarran mengatakan 

bahwa pertama-tama, perusahaan bisnis media menciptakan produk media (berupa 

Koran, program TV, dan sebagainya.) yang kemudian dipasarkan dan dijual ke 

konsumer. Kedua, perusahaan bisnis media memberikan akses ke konsumer seperti 

penonton dan pembaca yang dijual kembali kepada pengiklan. 
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Keseimbangan antara keuntungan pengiklan dan keuntungan konsumer 

berbeda antar media. Pada buku, keuntungan yang didapatkan dari konsumer masuk 

kepada penghasilan penerbit. Pada televisi dan radio, tidak mendapatkan 

keuntungan dari konsumer maka keuntungannya lebih ditekankan kepada 

keuntungan yang didapatkan oleh pengiklan. Konsumen menyadari sistem pertama 

pasar media ini, yang bisa dilihat dari kebiasaan konsumen untuk langganan Koran, 

TV kabel, CD, majalah dan sebagainya. 

Tetapi pada sistem pasar kedua, di mana konsumen merupakan “produk” 

yang dijual, konsumen tidak menyadarinya. Para pengiklan membeli perhatian 

konsumen. Sehingga pada akhirnya, harga audience menjadi lebih penting jika 

dibandingkan dengan pendapatan langsung ke perusahaan media. Yang 

mengakibatkan audience menjadi komoditas yang sangat berharga untuk dijual. 

Status pasar dual product ini memiliki implikasi yang signifikan pada 

pemahaman bahwa “pasar mengikuti kepada dan memenuhi keinginan konsumer”. 

Karena pada realitanya, konsumer yang diikuti oleh perusahaan media adalah 

pengiklan, bukan konsumer yang membaca, menonton, atau mendengarkan media 

tersebut (hlm. 28). 

Menurut DiZazzo (2012) penggunaan media video dalam dunia korporat 

memiliki 4 kategori umum; pelatihan, motivasional, informasional, dan publik. 

Dikategori pelatihan, seringkali digunakan untuk mengajarkan karyawan suatu 

perusahaan dengan ketentuan tertentu untuk menjual sebuah produk, mengikuti 

sebuah prosedur, atau tata cara berhadapan dengan pelanggan di telepon atau secara 

langsung. Pada kategori motivasional, digunakan untuk mengangkat semangat 
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karyawan perusahaan untuk menciptakan hasil yang lebih baik dibandingkan 

kuartal sebelumnya.  

Dalam kategori informasional, digunakan untuk memberi informasi terbaru 

tentang perubahan yang sedang dialami perusahaan tersebut. Sementara kategori 

publik, bisa membantu produk, jasa maupun promosi suatu perusahaan dikenal oleh 

masyarakat publik. Iklan pada umumnya dimasukkan dalam kategori publik (hlm. 

4). 

Menurut Jham dan Puri (2013) seperti yang dikutip oleh CCO perusahaan 

Inditex yang merupakan perusahaan induk dari Zara, Jesús Echevarría, Iklan adalah 

tentang pembangunan ekspektasi konsumer, dan memberi tahu konsumer apa yang 

bisa mereka harapkan dan apa yang pihak produser bisa berikan (hlm. 83). 

Menurut Toth et al. (2003) Iklan pada dasarnya memperbolehkan perusahaan 

untuk mengomunikasikan pesan yang penting ke konsumer yang banyak lebih cepat 

dibandingkan dengan media komunikasi yang lain. Iklan membuat perusahaan 

benar-benar terhubung dengan konsumer, dan menciptakan kesempatan untuk 

mengembangkan sebuah relasi antara konsumer dan brand. Dan lebih baik lagi, 

iklan akan menciptakan sebuah desakan untuk sang konsumer, sebuah kesadaran 

yang jujur dan akurat kalau ada produk, tempat, gaya, ataupun kepekaan yang 

menyita perhatian konsumer dan menuntut sebuah tindakan dari konsumer (hlm. 

7). 
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2.2. Account Executive 

Account executive menurut Sims (2004) bekerja sebagai orang yang bertemu dan 

bernegosiasi dengan klien serta memastikan hasil yang jadi sesuai dengan kriteria 

dan kebutuhan advertising campaign klien. Account executive juga harus 

mengimplementasikan ilmu tentang advertising campaign, marketing, dan 

multimedia advertising (hlm. 116). 

Menurut Newth (2013) yang mewawancarai CEO sebuah agency yang 

bernama Luke Mugliston, ketika berhadapan dengan klien, seorang account 

executive harus mempresentasikan ide kampanye marketing kepada klien, dan 

semoga klien tersebut menerima apa yang account executive tawarkan. Setelah 

berhadapan dengan klien, account executive harus berhadapan dengan anggota-

anggota lainnya di perusahaan tersebut.  

Kemudian ketika kembali ke tim produksi, seorang account executive harus 

menjaga agar ide kampanye iklan dan hasil kreatifnya bisa dijalankan. Dan pada 

akhirnya, yang dihasilkan bukan saja hasil kreatif saja, tetapi juga relasi yang 

dibangun oleh orang-orang yang bekerja sama dengan tim produksi, karena relasi 

ini sangat penting. 

Relasi ini membuat status account executive bukan hanya sebagai orang yang 

bekerja sebagai perantara komunikasi perusahaan, tetapi sebagai senjata rahasia 

perusahaan tersebut (hlm. 21-22). 

Roetzer (2011) mengatakan dalam sebuah marketing agency, agency tersebut 

selalu menjual ide, visi, jasa, brand, baik milik agency atau personal, dan 

kepercayaan bahwa perusahaan yang ini adalah perusahaan yang lebih kompeten 

Peran dan Tangungjawab..., Haryanto Sungkono, FSD UMN, 2018



8 

 

dan lebih berkualifikasi dibandingkan yang lain. Tetapi, dalam perusahaan jasa 

profesional, seorang account executive yang memiliki kontak langsung dengan 

klien, berfungsi sebagai agency tersebut dan menjadi penjual utama. 

Para account executive adalah orang-orang yang menentukan apakah 

performa, perilaku, dan kemampuan untuk menciptakan relasi dengan klien yang 

dimiliki account executive tersebut akan berakhir seketika atau berlanjut dan 

apakah klien akan memberi referral atau testimoni (hlm. 124-125). 

Menurut Solomon dan Schafer (2016) tugas utama seorang account executive 

adalah membuat agency berkerja lebih baik dan menciptakan relasi yang kuat 

dengan klien dan kolega untuk menciptakan hasil yang lebih baik (hlm. xv). Selain 

itu, Solomon dan Schafer juga mengatakan bahwa seorang account executive harus 

memiliki dan menguasai bagaimana komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk 

memiliki ide yang baik. 

Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide baik secara lisan 

maupun tulisan. Dalam tulisan, seorang account executive harus memiliki 

keringkasan dan kejelasan, serta organisasi dan gaya tersendiri. Hal ini harus di 

kembangkan sendiri oleh seorang account executive. Secara lisan, seorang account 

executive harus bisa mempresentasikan dalam kondisi apapun, dalam meeting, saat 

bertelepon, saat dalam presentasi, ketika makan malam, ataupun saat bertemu 

dengan kolega ataupun dengan klien. Komunikasi adalah mendengarkan apa yang 

orang tersebut katakan, baik secara tersurat maupun tersirat. 

Ide adalah darah daging dalam sebuah advertisement dan marketing, dan ide 

yang baik bisa membawa bisnis kecil dan mengembangkannya dengan mengambil 
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setiap kesempatan yang datang. Selain itu, dua kualitas yang terpenting seorang 

account executive harus miliki adalah integritas dan judgement. Integritas adalah 

hal yang orang cari di dunia bisnis yang semakin banyak skandalnya. Integritas 

adalah kunci untuk menciptakan trust antar klien dan kolega. Sementara judgement 

adalah kunci untuk mendapatkan keputusan yang benar ketika kondisi suasananya 

sedang tidak jelas. 

Kualitas lain yang harus dimiliki account executive adalah kesabaran, 

disiplin, kuat menghadapi tekanan, selera humor, ketelitian, rasa kepemilikan, 

semangat kolaborasi, rendah hati, sebuah sense of context, dan memiliki sikap yang 

berorientasi kepada service. Akhir kata, seorang account executive harus memiliki 

integritas, ide, komunikasi, dan judgement yang berpusat kepada klien (hlm. 158-

163) 

2.3. Pembuatan Proposal 

Menurut Chambers (2008) sebuah proposal adalah sebuah rencana/planning yang 

tertulis yang digunakan untuk membujuk sekelompok klien atau customer untuk 

mengikuti proyek yang ditawarkan, di mana proposal tersebut harus cukup pendek 

untuk menarik perhatian dan menjual apa yang ditawarkan. Cara terbaik untuk 

mendapatkan perhatian dan membujuk sang klien potensial adalah dengan menulis 

tentang mereka. 

Chambers, dalam bukunya yang berjudul “The Entrepreneur’s Guide to 

Writing Business Plans and Proposals” menyatakan bahwa hukum pertama dalam 

menulis proposal adalah penulis membujuk dengan topik permasalahannya yang 

pembaca ingin selesaikan (hlm. 125-128). 
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Menurut Keegan (2009) Pembuatan proposal yang baik tidak lepas dari 

informasi yang didapatkan dalam client brief, dan informasi yang didapatkan dalam 

client brief jangan dituliskan kembali kedalam proposal. Dalam mendapatkan client 

brief, diperlukan riset dalam penulisannya, sehingga sangatlah penting ketika 

merancang proposal untuk bertemu dengan klien potensial untuk mengerti apa yang 

mereka kejar dan inginkan di dalam sebuah proyek. Riset yang dilakukan biasanya 

dibuat dalam format tertulis, yang bisa dikembangkan via telepon. 

Dalam pembuatan proposal di sebuah agency, ada format tertentu yang 

perlu diikuti karena format tersebut merupakan style tersendiri dari agency tersebut. 

Di dalam format proposal tradisional, biasanya terdapat beberapa variasi dalam 

susunannya, namun bisa dibagi untuk meliputi beberapa bagian: 

1. Background dan objektif. 

2. Riset dan metodologi, biasanya meliputi perencanaan dan strategi yang akan 

dilakukan. 

3. Jadwal 

4. Biaya 

5. Perusahaan dan personil dalam tim 

6. Syarat dan ketentuan (hlm. 177-179) 
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2.3.1. Sepuluh Perintah Pembuatan Proposal yang Baik 

Chambers (2008) menentukan bahwa ada 10 perintah untuk membuat 

proposal yang akan diterima baik. 

1. Jangan menulis teks klausa atau ketentuan di dalam proposal. 

2. Mulai dengan menulis jaminan pemenuhan atau penyelesaian 

3. Jelaskan dengan kata-kata sendiri, hasil yang klien inginkan dan dicari dengan 

pembahasaan yang klien mengerti. 

4. Urusi tentang permasalahan budget lebih dahulu. 

5. Hindari menulis tentang tim atau perusahaan diri sendiri yang sangat panjang 

yang bahkan diri sendiri tidak mau membacanya atau perusahaan yang sangat 

panjang yang bahkan anda sendiri tidak mau membacanya. 

6. Ikuti format penulisan yang baik dan benar. 

7. Biarkan satu orang yang menulis keseluruhan draft, dan biarkan hal tersebut 

original terhadap project tersebut. 

8. Hindari cliché. 

9. Ciptakan breakdown untuk struktur project yang dituliskan ke dalam proposal. 

10. Jangan delegasikan proposal kepada junior member. 

Chambers menjelaskan bahwa di dalam sepuluh perintah tersebut penulis 

proposal harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Penjabaran dari sepuluh 

perintah tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pada perintah yang pertama, dijelaskan bahwa menulis teks klausa atau 

ketentuan menciptakan kesan yang buruk terhadap klien prospektif. Karena 

dengan menuliskan klausa, akan mengirimkan pesan kepada pembacanya 

bahwa penulis tidak mempercayai klien. Fungsi proposal adalah untuk menjual 

sesuatu dan memberikan rasa kepercayaan kepada klien, dan menampilkan 

klausa dalam proposal tersebut merusak rasa percaya tersebut. Penulis harus 

bisa menarik perhatian pembaca, bagaimanapun caranya. 

2. Dalam perintah kedua dijelaskan bahwa menuliskan penjaminan adalah cara 

tercepat untuk membuat klien prospektif memahami apa yang ditawarkan 

penulis proposal melalui proposalnya, serta membuat rasa percaya dan 

menumbuhkan rasa yakin di dalam diri klien tersebut. 

3. Pada perintah ketiga, Chambers menjelaskan meniru gaya kosakata perusahaan 

klien tersebut tidak akan memiliki efek yang positif yang bisa digunakan. 

Chambers mengatakan bahwa lebih baik menggunakan kosakata yang tidak 

terlalu formal, karena fungsi utama dari sebuah proposal adalah untuk 

membujuk sang klien prospektif. 

4. Pada perintah keempat, dijelaskan bahwa penulis proposal akan terbagi 

menjadi dua kategori ketika membicarakan tentang uang, budget, dan finansial, 

yakni, yang membahas budget terdahulu, dan yang membahas budget terakhir. 

Chambers menyarankan untuk penulis proposal membahas budget terdahulu. 

Karena pembaca akan lebih mementingkan berapa biaya yang akan mereka 

keluarkan ketimbang bagaimana bagusnya proposal tersebut.  
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5. Pada perintah kelima, pada saat menulis tentang perusahaan atau tim, penulis 

proposal harus menahan diri dalam menjelaskan dirinya, perusahaan atau tim 

produksi panjang lebar. Chambers mengingatkan, bahwa proposal adalah 

tentang penulis proposal menyediakan jasa kepada klien prospektif, bukan 

sebaliknya. 

6. Dalam perintah keenam, Chambers mengingatkan bahwa dalam penulisan 

proposal, tidak boleh ada kesalahan penulisan, dan harus ada tata bahasa yang 

baik. Setiap penulis profesional memiliki sebuah buku panduan atau handbook 

yang digunakan untuk memberi panduan dalam penulisan kata-kata, singkatan, 

format, dan sebagainya. 

Seberapa baik atau buruknya penulisan dan tata bahasa di dalam sebuah 

proposal berbanding lurus dengan relasi bisnis yang akan dihadapi penulis 

proposal tersebut. Jika penulisannya berantakan, maka kemungkinan proposal 

tersebut diterima akan hilang. 

7. Perintah ketujuh mengatakan, pembuatan proposal bersama-sama, hasilnya 

sama-sama berantakan. Ketika membuat proposal dengan bersama-sama, ego 

dari setiap orang yang mengerjakannya akan mengganggu pembentukan 

proposal tersebut. Ide-ide kreatif dan baru akan cepat tersingkir dan 

penggunaan bahasa-bahasa dan istilah yang terlalu sering digunakan akan 

muncul. 

Chambers mengingatkan dalam penulisan teks-teks penting, seperti 

undang-undang, hukum dan sejenisnya, biasanya hanya ditulis oleh dua atau 
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tiga orang saja dan hasil draft tersebut akan didiskusikan oleh pihak dan 

komite-komite yang bersangkutan. 

Penulis-penulis tersebut akan menerima komentar dari pihak-pihak 

yang bersangkutan dan mencernanya untuk menyatukannya dengan draft 

pertama tersebut sehingga hasilnya memiliki ide-ide dari pihak-pihak tersebut 

dan menyatu dengan baik, serta memiliki koherensi dan gaya penulisan yang 

sama. 

8. Chambers mengingatkan bahwa cliché, seperti teks klausa, merusak 

kredibilitas. Cliché mengatakan secara tersirat bahwa penulis tidak cukup 

peduli dengan project tersebut sehingga penulisannya monoton. Beberapa 

contoh dari clichés tersebut adalah: 

a. Seandainya… 

b. Sekiranya… 

c. Harap maklum… 

d. Telampir silahkan menemukan… 

e. Jangan ragu untuk menghubungi… 

9. Pada perintah kesembilan, Chambers menjelaskan bahwa siapkan pembagian 

tugas yang merujuk ke proposal tersebut, tentang siapa yang bertugas untuk 

bagian apa dan siapa bertanggung jawab akan apa.  

10. Dan terakhir pada perintah kesepuluh, Chambers mengingatkan bahwa jangan 

pernah mendelegasikan sebuah proposal kepada seorang junior member (hlm. 

133-142). 
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2.3.2. Client Brief 

Menurut DiZazzo (2012) tidak semua program media membutuhkan media 

videografi untuk mencapai targetnya. Karena dalam beberapa kasus klien mengira 

bahwa videografi merupakan solusi dari permasalahan yang hadapi. Namun, karena 

tujuan klien tidak sesuai dengan proyek yang dikerjakan, maka terjadi ketimpangan, 

proyek yang jadi akan ditampilkan sekali–dua kali, tetapi setelah itu, proyek 

tersebut akan disimpan selamanya, tidak akan dipakai lagi. 

Cara untuk menghindari hal ini dalam produksi videografi adalah dengan 

mengambil langkah pertama dalam produksi sebuah program korporat, yakni 

mengembangkan analisa singkat, sebuah brief yang fokus terhadap apa yang klien 

ingin capai, siapa target pasarnya, bagaimana program tersebut akan digunakan, 

dan apakah program ini akan menguntungkan departemen dan perusahaan tersebut 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, produser bertemu dengan klien dan dari data 

yang didapatkan dalam pertemuan tersebut, menciptakan sebuah brief (hlm. 29). 

Client brief berguna sekali untuk menyelaraskan apa saja yang ingin 

disampaikan dan masalah apa yang ingin produksi corporate video tersebut 

selesaikan. Newth (2013) menyatakan bahwa client brief adalah pesan dari brand 

yang harus disampaikan dari kampanye advertising perusahaan tersebut, dan di 

dalam nya akan ada kebutuhan khusus akan apa yang nanti direkam dalam 

corporate video tersebut (hlm. 10). 

Keegan (2009) juga mengatakan bahwa dalam client brief, klien mungkin 

saja memasukan perencanaan budget mereka, karena beberapa klien merasa kalau 

dengan budget yang dibatasi, maka penyerapannya dan penggunaannya semakin 
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efektif. Namun ada juga beberapa klien yang tidak memberi sebuah ’batasan’ dalam 

budget, sehingga hasil yang diberikan akan menjadi lebih ideal (hlm. 36). 

 

Gambar 2.1. Contoh Client brief 

(DiZazzo, 2011) 

 Client brief pada umumnya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja 

yang perlu diketahui tentang perusahaan tersebut dan bagaimana perumusan 

strategi marketing yang efektif sehingga dalam pengimplementasiannya program 

tersebut akan menguntungkan perusahaan tersebut. 

Menurut DiZazzo (2012) Jika client brief tidak memiliki konten yang cukup 

tentang perusahaan tersebut, maka pengembangan script ketika di review oleh klien 

akan menimbulkan pertanyaan oleh klien, yang jika tidak disadari oleh klien, 

produser, dan ahli konten, hasilnya jika dijalankan bisa memakan kerugian puluhan 

juta rupiah untuk memperbaikinya. Maka dari itu ada baiknya untuk memiliki 

konten yang akurat. Untuk mencapai konten yang akurat, ada 7 pertanyaan kunci 
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yang menentukan; siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, 

keuntungan/kerugian (hlm. 39) 

DiZazzo (2012) mengatakan bahwa pada dasarnya client brief digunakan 

untuk mengetahui 4 hal: 

1. Permasalahan utama. 

2. Objektif atau tujuan. 

3. Analisa audience 

4. Ajuan penggunaan program 

 Empat hal tersebut berguna sebagai acuan akan apa konten tersebut akan 

hasilkan (hlm. 29-30). 

Menurut Wolsky (2005) ada baiknya jika melakukan research terhadap 

suatu proyek, untuk melihat detail-detail yang sebenarnya subtle tetapi bisa 

berpengaruh banyak dalam penceritaan di video. Karena believability akan 

mempengaruhi relasi antara video promosinya dan penonton yang dituju. Penonton 

yang dituju bisa di research melalui beberapa media: Internet, perpustakaan, 

melihat gambar-gambar dan foto, dan mewawancarai orang. Ini bisa dilakukan 

melalui smartphone atau kamera. Jika ingin mengubah image yang dilihat oleh 

orang lain, maka harus mengetahui background penonton yang dituju. Dan pada 

video korporat yang berupa promosi atau instruksional, hasil video harus 

disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan klien, serta melakukan adaptasi pada 

beberapa aspek dalam videografi tersebut, seperti warna dan color scheme (hlm. 

98-99). 
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Sehingga menurut DiZazzo (2011) pada akhirnya hasil dari interview dan 

research ini akan berbentuk rekaman, fotokopi, catatan, gambar, diagram, manual, 

dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah menyusun semuanya ini menjadi sebuah 

susunan yang beraturan. Dengan kata lain, menciptakan content outline (hlm. 39-

42). 

2.3.2.1.Permasalahan utama  

DiZazzo (2012) menyatakan bahwa permasalahan utama suatu program kampanye 

iklan adalah alasan terutama untuk dijalankannya sebuah proyek iklan. Ini juga 

berfungsi sebagai konflik dasar yang di mana objektif program tersebut akan 

selesaikan. Pada dasarnya, permasalahan utama dalam hal ini berupa sebuah 

statement. Permasalahan harus menjadi hal yang didiskusikan pertama oleh klien 

dan account executive. Dari sini, account executive bisa melihat atau merasakan 

apakah permasalahan utama klien adalah hal ini, atau hal yang lain (hlm. 30).  

2.3.2.2.Objektif 

Objektif program menurut DiZazzo (2012) adalah beberapa statement yang 

digunakan sebagai acuan yang, ketika berhasil dilaksanakan, akan menyelesaikan 

masalah utama yang ditentukan dan memenuhi kebutuhan klien.  
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Ada tiga jenis objektif yang sering digunakan. Ketiga objektif tersebut 

dikategorikan menjadi: 

a. Instruksional: kategori objektif ini masuk untuk apa saja pengetahuan yang 

ingin didapatkan oleh audience. 

b. Motivasional: kategori objektif ini masuk kepada objektif yang tidak spesifik 

dan lebih ke arah memberi kesan. 

c. Campuran: kategori objektif ini memasukan apa yang media iklan tersebut 

dapatkan secara spesifik, dan apakah kesan yang didapatkan ketika melihat 

media tersebut (hlm. 31-32). 

2.3.2.3.Analisa Audience 

Menurut Kelley dan Jugenheimer (2006), hal yang paling fundamental dalam 

mendapatkan market analysis yang baik adalah pengertian yang baik tentang 

customer. Yang paling pertama adalah siapa yang membeli produk perusahaan 

tersebut. Apakah pembeli tersebut dari kalangan atas, menengah atau bawah? 

Berapakah pendapatan rata-rata mereka? Apakah mereka berpendidikan tinggi atau 

rendah? Apakah jabatan mereka dan apakah status mereka? Apakah mereka sudah 

menikah atau belum? Semua itu harus diketahui. 

Setelah hal-hal tersebut didapatkan, maka data-data tersebut harus 

dikumpulkan dan disusun. Kemudian dari situ, data demografi pasar produk yang 

dituju akan terlihat. 

Dengan ini, bisa dilihat apa karakteristik pelanggan atau customer yang 

membeli produk atau jasa. Dari sini, harus ada analisa kebutuhan fisik dan 

psikologis customer tersebut. Setiap produk yang dibeli seorang customer akan 
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memenuhi kebutuhan yang berbeda. Menurut Maslow, semakin banyak kebutuhan 

fisik seseorang terpenuhi, semakin besar kebutuhan psikologisnya yang harus 

dipenuhi.  

 

Gambar 2.2. Piramida Maslow Hierarchy of Needs 

(Kelley & Jugenheimer, 2006) 

Dengan mencari tahu apa yang ingin dipasarkan melalui advertising 

campaign, iklan akan berguna untuk menggaet konsumer dalam memenuhi 

kebutuhannya, baik fisik ataupun psikologis (hlm. 25-30). 

Menurut DiZazzo (2012) pada utamanya, hal yang perlu diketahui tentang 

audience yang akan berkorelasi langsung dengan desain script adalah: 

a. Pendidikan 

b. Umur 

c. Status sosial 
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Dalam menciptakan iklan, tidaklah baik untuk memiliki satu iklan untuk 

satu kelas audience. Sebuah iklan yang efektif akan menargetkan kepada dua 

audience yang serupa. Oleh karena itu, harus ada dua analisa di mana satu audience 

dijadikan audience primer, dan audience yang kedua menjadi audience sekunder, 

dan setiap audience memiliki objektif tersendiri yang ditentukan (hlm. 31-32). 

2.3.2.4.Utilization/Penggunaan Program 

Menurut DiZazzo (2012) utilization adalah bagaimana program iklan tersebut 

ditunjukkan. Dengan begitu, dalam penulisan script akan dipengaruhi oleh hal ini, 

karena di dalam bagian ini, ada instruksi khusus yang ditentukan untuk 

mendapatkan efek dan desain yang diinginkan. Misalnya menambah segmen 

tertentu untuk ditayangkan di TV kantor, atau memiliki dua versi yang satu 

digunakan untuk ditayangkan ke stasiun TV, dan yang satu lagi digunakan untuk 

ditayangkan dalam website perusahaan. 

Misalnya, ada sebuah perusahaan kurir logistik di mana sebuah produksi 

diminta untuk menciptakan dua program video. Program pertama ditujukan kepada 

karyawan tetap di perusahaan tersebut untuk diberi panduan untuk mengemudi 

dengan baik dan aman. Seorang instruktur perusahaan mengurus dan memberikan 

perkenalan program kepada segmen tersebut, serta waktu diskusi sebelum dan 

sesudah program tersebut ditayangkan, di mana peserta program tersebut akan 

menerima sebuah buku panduan yang memberikan penggambaran yang deskriptif 

tentang prosedur yang dijelaskan. 
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Pada program yang kedua, program tersebut ditujukan kepada pengemudi 

yang akan mempraktikkan panduan tersebut langsung di lapangan. Maka dari itu, 

perusahaan tersebut akan menampilkan program ini di ruang istirahat pengemudi 

di mana akan ditayangkan kepada pengemudi tersebut. Setiap pengemudi 

diwajibkan untuk menonton program tersebut dan memberikan program tersebut 

kepada pengemudi yang lainnya. 

Pertanyaannya, apakah program yang digunakan sebagai program pelatihan 

karyawan yang pertama, yang dilengkapi dengan instruktur dan bisa digunakan 

untuk para pengemudi yang berkerja dengan sistem shift? Tentu saja tidak. 

Pada format yang pertama, program tersebut tidak memerlukan banyak fakta 

karena sudah didukung oleh instruktur dan buku panduan. Bahkan, program ini 

tidak perlu introduction, title, opening, closing, dan sebagainya. Mungkin program 

ini hanya terdiri dari beberapa klip atau sekumpulan wawancara oleh pihak petinggi 

perusahaan dan otoritas lapangan yang menguraikan akan berapa banyak asuransi 

yang harus dikeluarkan dan berapa banyak kerugian materiil yang yang harus 

ditanggung perusahaan karena pengemudi tidak berhati-hati. 

Sementara pada format yang kedua, program tersebut harus ada sebuah 

opening, dan program tersebut harus catchy. Jika para pengemudi yang tidak suka 

diwajibkan untuk menonton program tersebut dan mempelajarinya setelah mereka 

bekerja seharian dengan lelah, lapar, dan ingin segera pulang, maka sesuatu harus 

ditunjukkan di program tersebut yang langsung membuat mereka tertarik. Karena 

tidak ada materi tambahan yang diberikan kepada mereka, maka format program 

ini harus padat dengan informasi (hlm. 32-33). 
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2.3.3. SWOT 

Menurut Rangkuti (2016) SWOT adalah singkatan dari Strength, 

Weaknesses, Opportunities dan Threats. Keempat hal tersebut merupakan faktor-

faktor yang perusahaan hadapi dalam dunia bisnis. Analisa SWOT membandingkan 

faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal perusahaan. 

 

Jika dibagi menjadi sebuah kuadran, maka SWOT memiliki 4 kuadran 

dengan strategi berbeda.  

Pada kuadran I, Jika perusahaan memiliki peluang yang baik dan 

mempunyai kekuatan internal yang baik maka strategi yang paling baik diterapkan 

adalah strategi yang mendukung pertumbuhan agresif. 

Peluang 

III.

Mendukung 
strategi 

turn-around

I. 
Mendukung 

Strategi 
agresif

III.

Mendukung 
strategi 
defensif

II.

Mendukung 
strategi 

diversifikasi

Ancaman 

Kekuatan 

Internal 
Kelemahan 

Internal 

Gambar 2.3. Kuadran SWOT 

Rangkuti (2016) 
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Pada kuadran II, jika perusahaan menghadapi banyak ancaman tetapi 

memiliki kekuatan internal yang baik maka strategi yang di fokuskan adalah 

diversifikasi produk atau pasar. 

Pada kuadran III, jika perusahaan memiliki kelemahan dalam internalnya 

dan menghadapi banyak ancaman dari luar lebih baik memfokuskan strateginya 

dalam strategi defensif, karena kondisi diversifikasi produk atau pasar. 

Pada kuadran III, jika perusahaan memiliki kelemahan dalam internalnya 

dan menghadapi banyak ancaman dari luar lebih baik memfokuskan strateginya 

dalam strategi defensif, karena kondisi yang dihadapi tidaklah menguntungkan. 

Pada kuadran IV, perusahaan yang menghadapi peluang pasar yang sangat 

besar, tetapi memiliki kelemahan internal, fokus strategi dari perusahaan ini adalah 

dengan meminimalkan masalah yang datang dari internal perusahaan sehingga bisa 

mendapatkan peluang di pasar dan memutarbalikkan kondisi di perusahaan (hlm. 

20) 

2.4. Negosiasi Budget 

DiZazzo (2012) menyatakan kalau budgeting dilakukan pada saat praproduksi 

sebagai metode untuk mengendalikan pengeluaran yang akan dilakukan pada saat 

produksi. Dan budgeting paling efektif dilakukan pada saat awal praproduksi (hlm. 

91). Lyver (2007) mengatakan dari treatment yang sudah disetujui oleh pihak klien, 

maka disusunlah sebuah budget. Budget yang disusun harus mempertimbangkan 

keinginan klien. Dalam sebuah produksi ada kalanya di mana seorang account 

executive harus mencari cara untuk mendapatkan budget ideal dari budget yang 

dinegosiasikan dengan klien.  
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Salah satu strategi dalam penyusunan budget untuk klien adalah budget 

yang disusun hanya meliputi 3 wilayah pada produksi, yakni posisi pre-production, 

production, dan post-production, dengan harga yang dibulatkan. Strategi lainnya 

yang bisa diimplementasikan adalah dengan melakukan beberapa bagian produksi 

secara in-house, membuat kisaran kasar dan tidak mencantumkan biaya secara 

lengkap. Selain itu, dengan mempersiapkan perencanaan khusus, produksi bisa 

mendapatkan harga yang baik tanpa membahayakan kualitas produksi. 

Pada saat negosiasi dan ikat janji kontrak, maka hasil catatan rapat akan di 

referensi silang dengan surat kontrak sehingga jika terjadi sebuah masalah maka 

akan tercatat di catatan rapat tersebut (hlm. 44-54). 

Menurut Simon (2006) negosiasi adalah kemampuan mendasar seorang 

produser. Jika seseorang memiliki kemampuan negosiasi yang baik, Ia bisa 

mengurangi biaya keseluruhan. Simon mengatakan bahwa negosiasi pada dasarnya 

adalah dua orang atau lebih menyetujui tentang ketentuan pertukaran khusus. Hal 

ini bisa berupa pembayaran tunai, pembayaran secara kredit, pemasangan nama di 

title card, bagi hasil, dan berbagai macam lainnya. Sebuah kontrak bisa dinyatakan 

sebagai kontrak jika kedua belah pihak menyetujui syarat pertukarannya. 

Jika kedua belah pihak tidak menyetujuinya, maka hal tersebut masih 

dibilang sebagai tahap negosiasi. Dan dalam proyek, harus melakukan negosiasi. 

Kemampuan ini memungkinkan orang untuk mendapatkan lebih banyak 

dibandingkan dengan pengeluarannya. 
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Simon mengatakan, ada beberapa strategi yang bisa dipakai untuk 

mengurangi biaya dalam produksi. 

1. Pertanyakan setiap harga: selalu asumsikan bahwa harga pasaran 

bisa dikurangi dan diberikan diskon. Di dalam dunia produksi film 

dan video, harga-harga yang tertera lebih fleksibel dari yang 

diperkirakan. Dari biaya untuk freelancer, studio, sewa alat, dan 

fasilitas post-production masih bisa dinegosiasikan. Diskon yang 

berkisar dari 5% sampai 50% pun merupakan hal yang umum. 

2. Cek harga: Periksa harga untuk barang ataupun jasa dari tiga sumber 

yang berbeda. 

3. Berikan waktu: lakukan riset yang diperlukan untuk menemukan 

harga yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Jika harus 

dilakukan dengan seketika biasanya akan mendapatkan harga yang 

2-3 kali lipat lebih tinggi (hlm. 30-32). 

  

Peran dan Tangungjawab..., Haryanto Sungkono, FSD UMN, 2018




