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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Setelah melakukan pencarian klien yang sesuai, penulis bersama tim memutuskan 

untuk bekerja sama dengan Puyo Dessert, karena selain memenuhi persyaratan dari 

Universitas Multimeida Nusantara, Puyo Dessert juga menyediakan ruang yang 

luas kepada penulis dan tim untuk berkarya dalam mengahasilkan video komersil 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karya yang dihasilkan penulis adalah 

sebuah video komersil dengan konsep #PuyoDulu. Video komersil ini membawa 

pesan utama yang diberikan dari Puyo Dessert itu sendiri yaitu Puyo: delivering 

happiness. Video Komersil yang diciptakan akan berdurasi 1 menit dan akan 

dipublikasikan ke media sosial yang berupa Instagram dan Youtube juga 

ditayangkan di beberapa Stand Puyo Dessert.  

 Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang 

datanya dapat dianalisis tanpa adanya statistik. Menurut Istijanto (2005) penelitian 

kualitatif dilakukan bukan untuk mencari jawaban pasti, namun bertujuan untuk 

menggali informasi dengan dalam dan dengna menganalisa (hlm. 37). Penulis telah  

melakukan research dan juga mempraktekkan hasil riset penulis dalam proses 

kerjasama dengan Puyo Dessert dalam pembuatan video komersil. Penulis akan 

membandingkan apa yang penulis dapatkan dari riset yang telah yang penulis 

lakukan dan kerja nyata penulis sebagai account executive.  
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3.1.1. Sinopsis 

Video komersil Puyo Dessert memiliki pesan yaitu Puyo delivering happiness 

sehingga penulis dan tim menyajikannya dengan konsep #PuyoDulu dimana 

statemenntya adalah apapun situasinya, Puyo hadir sebagai solusi dari masalah atau 

pembawa kebahagiaan. Dengan target pasa Puyo Dessert yaitu family,  video 

komersil ini menceritakan mengenai kehidupan keluarga. Cerita diawali dengan 

seorang ayah yang terlambat bangun untuk pergi ke kantor, ketika ia terburu buru 

dalam bersiap siap ibu datang dan menyajikan Puyo Dessert sebelum ia berangkat 

kerja, iapun kembali tenang dan menikmati Puyo. Adegan kedua menceritakan ibu 

yang kebingungan dalam membimbing anak perempuannya belajar, sehingga 

akhirnya ia menyajikan 2 jenis Puyo Drinks, satu untuknya dan satunya untuk anak 

perempuannya akhirnya anak perempuanya itu kembali semangat. Adegan ketiga 

menceritakan tentang anak laki-lakinya yang baru saja wisuda sekolah lalu ibu dan 

ayahnya datang dengan Puyo Dessert sebagai hadiah wisudanya.  Dalam keadaan- 

keadaan tersebut Puyo Dessert hadir sebagai solusi dan pembawa kebahagiaan. 

Video komersil Puyo Dessert ini disampaikan melalu video yang lebih modern dan 

artsy dimana akan diproduksi dalam sebuah studio foto dengan latar belakang 

warna polos dan properti yang sesuai dengan color pallete juga konsep desain dari 

Puyo Dessert itu sendiri.  

3.1.2. Profil Perusahaan  

Puyo Dessert merupakan sebuah bisnis food and beverages yang menjual dessert 

berbasis pudding. Puyo Dessert juga menyediakan minuman segar yang 

dikombinasi dengan pudding mereka. Puyo Silky dessert memiliki 12 rasa dan Puyo 
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Silky drinks terdiri dari 8 rasa. Puyo memiliki lebih dari 40 outlet yang berlokasi di 

Jabodetabek, Karawang hingga Bandung. Puyo Dessert memiliki visi yaitu untuk 

menjadi merek food and beverages Indonesia yang mendunia dengan memberikan 

kebahagiaan kepada setiap pelanggan.  

 
Gambar 3.1 Produk Puyo Dessert 

(Diambil dari google image, September 2018) 

 

 

Gambar 3.2 Stand Puyo Dessert 

(Diambil dari google image, September 2018) 

 

3.1.3. Posisi Penulis 

Dalam penulisan ini, penulis menempati posisi sebagai account executive. Seperti 

layaknya produser dalam pembuatan film, account executive memegang peranan, 

tanggung jawab dan kontribusi yang besar dalam sebuah agensi. Hal utama yang 
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menjadi tanggung jawab account excutive adalah membangun fondasi dan jembatan 

yang baik sehingga terciptanya hubungan yang baik dan yang saling mempercayai. 

Selain itu account executive harus dapat menguasai segala proses dan tahapan 

pekerjaan yang harus dilakukan saat berkerjasama dengan klien. Selain 

berhubungan dengan klien, account executive juga harus dapat memimpin tim 

kreatif dalam pembuatan konsep dan produksi yang sesuai dengan keinginan klien.  

3.2. Tahapan Kerja 

Proses pembuatan video komersil untuk Puyo Dessert memiliki tahap-tahap yang 

perlu dilalui, namun bagi penulis sebagai account executive, tahapan yang paling 

penting adalah tahapan pra produksi. Sebelum penulis bekerja sama dengan Puyo 

Dessert, penulis sempat menawarkan kerja sama kepada perusahaan lainnya. 

Namun di antara perusahaan lainnya, Puyo Dessert lah yang memberikan respon 

positif. Ketika Puyo Dessert tertarik dengan kerjasama yang ditawarkan, penulis  

sebagai account executive bersama tim yang juga dikenal sebagai Meraki 

Production menemui Puyo Dessert untuk lebih membicarakan rencana kerjasama 

serta menawarkan konsep video komersil.   

 Setelah Puyo Dessert menyetujui kerjasama, hal pertama yang dilakukan 

adalah untuk menganalisa tipe klien yang akan penulis hadapi. Pada tahap ini, 

penulis sudah melakukan analisa awal terhadap Puyo Dessert  sebagai seorang 

klien. Analisa awal dilakukan disaat pertemuan pertama, dimana penulis 

menawarkan konsep dan rencana kerjasama kepada Puyo Dessert. Sebelum account 

executive membahas ide dan konsep yang sebenarnya dicari dan dibutuhkan Puyo 

Dessert, ia harus mengenal betul Puyo Dessert itu sendiri dan bagaimana sikap 
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mereka dalam bekerjasama. Salah satunya cara yang dapat digunakan adalah 

membaca Puyo Dessert menggunakan DISC Personality dan mengelompokkan 

Puyo Dessert berdasarkan client profile  dari DiZazo (2014). 

 Setelah memahami, menganalisa dan menemukan cara yang terbaik untuk 

menghadapi Puyo Dessert, account executive dapat membimbing departemen 

kreatif dalam menghasilkan ide dan konsep sesuai dengan keinginan serta 

kebutuhan Puyo Dessert.  Pada tahap ini account executive bertugas untuk meminta 

client brief. Client brief dibuat untuk menjadi acuan dari konsep kreatif yang 

nantinya akan dikembangkan, dari client brief juga dapat terlihat keinginan, 

kebutuhan serta konsep video seperti apa yang cocok untuk Puyo Dessert. Client 

brief nantinya akan dijadikan acuan kreatif. Dari client brief yang didapatkan dari 

Puyo Dessert, penulis dan tim dapat mengetahui target penonton, target pasar, gaya 

produk, pemasaran yang telah dilakukan selama ini,  pesan yang ingin disampaikan, 

mood yang ingin ditunjukan,  analisa competitor dari Puyo Dessert dan lainya. 

 Selama pembuatan konsep dan cerita, account executive bertugas untuk 

menghubungkan klien dan tim kreatif, karena persetujuan klien penting untuk 

melanjutkan pekerjaan ke tahap-tahap berikutnya. Ketika logline, sinopsis, naskah, 

konsep video, suara dan tata artistik sudah ada, hal tesebut akan diperlihatkan 

kepada pihak Puyo Dessert dan didiskusikan untuk ditindaklanjutkan ke proses 

berikutnya.  

 Setiap kali penulis mengadakan rapat, penulis akan menginformasikan 

secara umum hal apa saja yang akan dibahas saat rapat juga target yang ingin 

dicapai saat rapat terserbut. Saat rapat, penulis menyiapkan minutes of meeting yang 
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akan menjadi catatan rapat. Minutes of meeting digunakan setiap rapat, seperti saat 

diskusi pembuatan naskah atau yang biasa dikenal sebagai script, storyboard yang 

memvisualisasikan setiap adegan, moodboard dan konsep artistik yang akan 

diterapkan pada video komersil nantinya, anggaran yang ditawarkan serta 

kontribusi seperti apa aja yang nantinya Puyo Dessert akan berikan.    

 Ketika naskah cerita, dan konsep sudah di setujui oleh pihak Puyo Desert, 

penulis dan tim akan membuat storyboard yang akan dengan jelas menunjukan 

warna serta adegan dalam 1 menit video komersil. Dalam proses itupun penulis 

akan sering memberikan update kepada Puyo Dessert serta meminta masukan dari 

segi kreatif. Ketika segala proses dan perancangan yang dilakukan sudah disetujui 

oleh klien, maka produksi juga paska produksi dapat berjalan dengan lancar karena 

segalanya sudah direncanakan dengan baik dan sudah disetujui oleh klien.
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