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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Company profile PT. MNI Entertainment merupakan proyek Tugas Akhir yang 

akan dibuat oleh penulis. Dalam membuat proyek tugas akhir ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data 

dengan studi pustaka, setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisa dengan 

pendekatan analisis data kualitatif. Menurut Bognan yang dikutip Moleong (2007) 

analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja melalui 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola dan dapat menemukan pola.   

Penulis mengumpulkan data dengan mencari informasi dalam bentuk lisan 

dan tulisan untuk dijadikan bahan penelitian. Pengumpulan dalam bentuk lisan 

penulis lakukan dengan cara perundingan kepada pihak client yaitu perusahaan 

PT. MNI Entertainment. Pengumpulan data dalam bentuk tulisan penulis lakukan 

dengan mecari dan menemukan sumber-sumber terkait negosiasi. Dengan metode 

penelitian seperti ini, penulis dapat menemukan peranan account executive dan 

menemukan solusi dalam negosiasi company profile. 
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3.2. PT. MNI Entertainment 

PT. MNI Entertainment merupakan perusahan yang bergerak dibidang media 

cetak yang berdiri pada tahun 2008, memproduksi dua majalah yaitu “HighEnd 

Magazine” dan “HighEndTeen Magazine”. PT MNI Entertainment merupakan 

bagian dari MNC Grup yang memiliki reputasi sebagai salah satu perusahaan 

media terbesar di Indonesia, yang juga memiliki berbagai macam cabang dari TV 

broadcasting network, TV program channels, content production, content 

distribution, newspapers, tabloid, radio networks, online website, talent 

management, asuransi, layanan keuangan, agensi periklanan.  

Setelah memiliki produk yang berbasis cetak PT MNI Entertainment mulai 

mengembangkan bisnisnya dengan produk yang besifat digital seperti website, 

konten youtube dan yang akan menyusul apps untuk smartphone. Dengan visi  

misi yang merupakan modal utama dalam upaya mengembangkan PT MNI 

Entertainment untuk menjadi lebih baik, visi misi PT. MNI Entertainment yaitu:  

VISI:  

Menjadi grup perseroan media terintegrasi yang terkemuka melalui inovasi-

inovasi strategis dengan menyajikan konten berkualitas terbaik dengan 

menggunakan platform media yang paling tepat.  

MISI:  

1. Menjadi pilihan utama dalam sarana hiburan dan menyediakan berita dan  

informasi yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat.  

2. Menciptakan dan memaksimalkan sinergi antar berbagai anak-anak perseroan  

media.  
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3. Mencapai integrasi usaha yang menyeluruh terhadap semua platform media  

4. Memberikan kontribusi yang signifikan atas pengembangan komunitas dan 

nasional dan budaya.  

5. Memaksimalkan nilai perseroan bagi para pemegang saham 

 

3.2.1. Highend Magazine 

HighEnd Magazine merupakan produk dari PT. MNI Entertainment dan pertama 

kali diterbitkan pada tahun 2008. HighEnd Magazine mempunyai tagline 

“Luxurious Magazine For International Lifestyle”. Target majalah ini adalah 

orang dewasa dengan usia 25 tahun keatas dan segmentasi masyarakat menengah 

atas atau B+. Hal yang ditawarkan dalam majalah ini adalah informasi mengenai 

lifestyle seperti fashion, kecantikan, traveling, dan bisnis. 

 

3.2.2. Highend Teen Magazine 

HighEnd Teen Magazine majalah Indonesia pertama yang menggunakan bahasa 

Inggris dan memiliki tagline “Extraordinary Generation”. Target majalah ini 

adalah remaja Indonesia berusia 13 – 20 tahun dengan segmentasi masyarakat 

menengah keatas atau B+. Dalam majalah ini dibagi 3 bagian rubrik yaitu, smart, 

up-to-date, and beyond. Hal yang ditawarkan dalam majalah ini adalah informasi 

mengenai lifestyle anak muda mulai dari musik, film, fashion, kecantikan dan hal 

hal yang berhubungan dengan anak remaja saat ini. 
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3.3. Posisi Penulis 

Penulis di sini berperan sebagai account executive, yang bertanggung jawab pada  

proses negosiasi sampai mencapai kesepakatan produksi yang akan dibuat. 

Seorang account executive harus mampu berkomunikasi serta menganalisa dengan 

baik agar dapat menciptakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah 

pihak. 

 

3.4. Tujuan Negosiasi 

Tujuan utama penulis melakukan negosiasi adalah untuk mendapatkan client 

dalam pembuatan project tugas akhir. Selain itu faktor biaya produksi merupakan 

hal yang harus dipikirkan serta diperhitungkan. Dalam project tugas akhir ini, 

penulis bersama dengan tim sepakat untuk membuat produksi dengan anggaran 

biaya seminimal mungkin. Hal tersebut dilakukan karena penulis dan tim 

memperhitungkan besaran biaya yang akan ditanggung dalam menyelesaikan 

project tugas akhir ini, oleh karena itu penulis selaku account executive memiliki 

tanggung jawab untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa memenuhi tujuan tim 

yaitu membuat project tugas akhir dengan anggaran biaya minimum. 

Hal yang dilakukan penulis untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan 

mencoba menggantikan biaya produksi dengan barter peminjaman alat maupun 

lokasi dan berbagai macam kebutuhan produksi yang masih berkaitan dengan 

produk perusahaan PT. MNI Entertainment sebagai bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan antara tim produksi dengan PT. MNI Entertainment. 

 

Peran Account Executive..., Bayu Prasetya, FSD UMN, 2018



 

19 

 

3.5. Tahapan Kerja 

Sebelum melakukan proses pra-produksi penulis melakukan kesepakatan dengan 

berbagai pihak, kesepakatan pertama dilakukan dengan rekan tim produksi dengan 

membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama sebagai bentuk kesepakatan 

dan kesepahaman untuk menyelesaikan tugas akhir bersama, selanjutnya 

kesepakatan dilakukan kepada client melalui berbagai tahapan kerja, Tahapan 

kerja yang dilakukan penulis sebagai Account Executive dalam produksi company 

profile untuk PT. MNI Entertainment, yaitu:  

1. Menghubungi beberapa kenalan 

Dalam hal ini yang pertama dilakukan penulis adalah menghubungi beberapa 

kenalan untuk menawarkan pembuatan company profile, penawaran ini dilakukan 

melalui pertemuan secara langsung. Penawaran ini dilakukan dengan tujuan agar 

disampaikan kepada pihak pengambil keputusan. Selain itu penulis juga 

mempersiapkan proposal penawaran yang rencananya dikirimkan melalui email, 

jika cara pertama tidak berhasil. 

2. Mengatur jadwal pertemuan dan menerima invitation meeting 

Setelah mendapatkan respon PT. MNI Entertainment, penulis mengatur jadwal 

untuk pertemuan di kantor PT. MNI Entertainment  yang berlokasi di Jakarta 

Pusat 

3. Riset perusahaan 

Pada tahap ini penulis melakukan riset terhadap perusahaan, riset ini meliputi 

identifisikasi, visi dan misi, riset ini bertujuan agar pokok pembahasan dapat 

berjalan dengan baik 
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4. Pertemuan pertama 

Pada tahap ini penulis melakukan pertemuan dengan client untuk membahas 

penawaran company profile, pada pertemuan ini penulis menjelaskan bahwa 

pembuatan company profile ini merupakan kebutuhan tugas akhir. Dalam 

kesempatan ini pula penulis mencoba untuk membangun kredibilitas dengan 

pembicaraan project yang pernah dibuat seperti film pendek, video promosi dan 

video marketing.  

Kemudian setelah mengetahui latar belakang pembuatan company profile, 

penulis mencoba memberikan client brief dan memberikan saran konsep yang 

dapat dikerjakan oleh tim. Setelah pembicaraan berjalan dan mendapatkan respon 

yang baik, lalu penulis menjanjikan draft konsep pada pertemuan selanjutnya. 

Pada tahap ini pula penulis mencoba membangun hubungan secara informal. 

Setelah pertemuan selesai penulis dibantu dengan pihak internal mengajak client 

untuk makan siang. Penulis melakukan komunikasi sehari-hari dengan client yang 

bertujuan mendorong terciptanya keakraban, rasa percaya atau resiko negatif pada 

sasaran. 

5. Kordinasi, Brainstorming, Budgeting 

Penulis telah medapatkan client brief  yang lalu disampaikan kepada creative 

director. Pada tahap ini penulis membuat rancangan anggaran yang akan 

ditanggung pada saat produksi. Anggaran ini dibuat berdasarkan estimasi budget 

yang akan keluar selama proses produksi. 
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Pada tahap ini penulis mendapatkan cara untuk menekan biaya produksi 

pada katagori alat, lokasi, dan talent, namun berdampak pada pembuatan konsep 

yang harus memanfaatkan alat, lokasi yang berada pada PT. MNI Entertainment. 

Hal ini memerlukan persetujuan dan kerjasama client sehingga cara ini menjadi 

pokok utama dalam negosiasi pada meeting selanjutnya.  

Oleh karena itu penulis sebagai account executive merancang kerangka 

negosiasi yang nantinya akan dirundingkan dengan calon client pada pertemuan 

selanjutnya, kerangka ini dipertimbangkan berdasarkan dari estimasi biaya 

produksi yang dilandasi atas konsep video company profile yang akan dibuat. 

Penulis merancang kerangka menjadi beberapa point tujuan negosiasi terhadap 

calon client, yaitu; 

a. Kesepakatan Konsep  

b. Pemakaian Alat dan Lokasi 

c. Pembuatan dan Penggunaan Asset Pendukung Video  

d. Penggunaan Resource Sebagai Talent 

6. Pertemuan Kedua dan Presentasi 

Pada tahap ini pertemuan dilakukan disebuah tempat makan yang berada di daerah 

Jakarta Selatan, pada kesempatan ini penulis berserta creative director membahas 

soal kelanjutan penawaran company profile, pada pertemuan ini creative director 

menyampaikan konsep yang telah disiapkan, dari pembicaraan tersebut penulis 

juga melakukan negosiasi alat, lokasi, dan talent.  
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7. Membuat Nota Kesepakatan 

Setelah terjadi kesepakatan dengan client, penulis membuat nota kesepakatan 

sebagai surat pengikat awal dengan pokok-pokok kesepakatan yang ditulis secara 

singkat. 
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