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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Century Healthcare adalah perusahaan dibawah naungan PT Pharos Indonesia 

yang bertujuan untuk menjual produk kesehatan dan obat-obatan. Produk dari 

Century Healthcare adalah Apotek Century yang sudah tersebar diseluruh 

Indonesia.  

Dalam proyek tugas akhir ini, Penulis berperan sebagai Account Executive. 

Menurut Penulis, peran sebagai Account Executive sangatlah penting untuk 

melakukan analisa calon klien terlebih dahulu, kemudian ditinjau kebali dengan 

keadaan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut berkaitan dengan peran Acccount 

Executive yang menghadapi klien dalam mengajukan proposal kerja sama hingga 

proses dealing. Selama proses negosiasi dan Creative brief, penulis 

berkomunikasi dengan bapak Iwan Budiman selaku direktur PT Pharos Indonesia 

dan ibu Lia selaku complain direktur di Century Healthcare.  

Dalam laporan Tugas Akhir ini Penulis menggunakan teori kualitatif, 

menurut Creswell (2013) menyatakan metode kualitatif adalah untuk dapat 

memahami kehidupan sosial dan masalah yang terjadi pada individu atau 

kelompok. Beliau  menegaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk dapat 

menjelaskan keadaan atau masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok 

(hlm 47-48). Dalam proyek ini Account execuive harus menganalisa negosiasi 

dalam pembuatan corporate video Century Healthcare. 
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3.1.1 Sinopsis 

Sebuah video yang memperkenalkan Century Healthcare sebagai perusahaan yang 

bergerak dalam bidang apotek bernama Century Heathcare yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Century Healthcare sebagai perusahaan yang sudah berdiri 

sekitar 20 tahun memberikan informasi mengenai sejarah, keamanan, pelayanan, 

fasilitas, sistem penyimpanan, sistem pengiriman dan jaminan kualitas produk asli 

yang dijualnya kepada pelanggan setia Century Healthcare dan masyarakat luas. 

Terlebih Century Healthcare menjabarkan proyek masa depannya dalam 

menjangkau masyarakat perkotaan yang memiliki aktifitas sangat padat. 

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam proyek ini Penulis sebagai Account Executive yang memiliki berbagai 

macam tugas dalam tim, antara lain membuat surat proposal pengajuan untuk 

klien, mengatur jadwal meeting bersama klien, melakukan Creative brief, 

negosiasi hingga tercapai kesepakatan, membuat surat perjanjian kontrak, 

membuat anggaran, membuat surat perizinan kepada pihak mall hingga 

penyerahan hasil akhir kepada klien. Sebagai Account Executive, Penulis memiliki 

tanggung jawab utama sebagai negosiator dalam proyek ini. Penulis harus dapat 

mendapatka proyek pembuatan corporate video Century Healthcare dan menjadi 

jembatan antara klien dan tim produksi agar dapat menyampaikan informasi tanpa 

adanya pihak yang dirugikan. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Dalam pembuatan tugas akhir corporate video ini, Penulis melalui beberapa 

tahapan kerja. Tahapan kerja dimulai dari pengajuan proposal kerja sama, 

negosiasi dan development yang berupa penyusunan tim produksi, penyusunan 

proposal kerja sama untuk klien, negosiasi kerja sama, hingga penyetujuan 

kontrak kerja sama untuk memulai produksi corporate video Century Healthcare. 

Setelah proses development, Penulis melanjutkan proses pra-produksi. Penulis 

membuat jadwal untuk proses pengambilan gambar. Selanjutnya tahap produksi 

diisi dengan pengambilan gambar, dan dubbing. Tahap akhirnya adalah paska 

produksi yang merupakan tahap editing hingga penyerahan hasil corporate video.  

Penulis lebih banyak bekerja pada tahap penyusunan proposal dan 

negosiasi hingga proses dealing. Kemudian dilanjutkan pada development, pra-

produksi, produksi dan penyerahan hasil video corporate video Century 

Healthcare.  

3.2.1 Jadwal  

Tabel 3.1 Tabel Jadwal Tahapan Kerja 

Tanggal Proses Lokasi Keterangan 

3 Oktober 2016 
Pengajuan proposal 

kerja sama. 
PT Pharos Indonesia 

Pengajuan proposal 

kepada Century 

Healthcare. 
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28 Oktober 2016 

Diskusi bersama 

Bapak Iwan 

Budiman mengenai 

konsep pembuatan 

corporate video 

Century Healthcare 

PT Pharos Indonesia 

Diskusi mengenai 

konsep dan sedikit 

negosiasi mengenai 

konsep yang akan 

digunakan dalam 

video Century 

Healthcare. 

31 Oktober 2016 
Creative brief 

pertama 

Kantor Century 

Healthcare 

Creative brief 

pertama bersama 

Ibu Lia dan Bapak 

Iwan Budiman  

11 November 2016 Creative brief kedua 
Kantor Century 

Healthcare 

Creative brief kedua 

bersama Ibu Lia dan 

Bapak Iwan 

Budiman 

16 November 2016 Creative brief ketiga 
Kantor Century 

Healthcare 

Creative brief ketiga 

bersama Ibu Lia dan 

Bapak Iwan 

Budiman 

29 November 2016 

Diskusi terahir 

bersama bapak Iwan 

Budiman. 

PT Pharos Indonesia 

Diskusi terahir 

untuk persetujuan 

dari Bapak Iwan 

Budiman agar 

diajukan kepada 

Presiden direktur 

Century Healthcare.  

7 Desember – 

11 Januari 2016 

Pembuatan free mini 

corporate video 

Pabrik “PML” PT 

Pharos Indonesia 

Penulis melakukan 

pengambilan 

gambar selama 2 

hari kerja untuk free 

mini corporate 

video yang Penulis 

tawarkan kepada 
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pihak Century 

Healthcare. 

 

16 Januari 2017 

 

 

Penyerahan hasil 

free mini corporate 

video 

 

 

PT Pharos Indonesia 

 

 

Penyerahan free 

mini corporate 

video kepada Bapak 

Iwan Budiman. 

30 Januari 2017 

Proyek pembuatan 

corporate video 

dapat direalisasikan, 

diskusi mengenai 

anggaran. 

PT Pharos Indonesia 

Bapak Iwan 

Budiman Memberi 

kabar bahwa proyek 

corporate video 

dapat direalisasikan 

dan Penulis 

melakukan 

penyerahan 

anggaran produksi 

kepada Bapak Iwan 

Budiman. 

10 Febuari 2017 

Penandatanganan 

surat perjanjian 

kontrak dengan PT 

Pharos Indonesia. 

PT Pharos Indonesia 

Penandatanganan 

surat perjanjian 

kontrak pertama 

mengenai 

persetujuan 

membuat corporate 

video Century 

Healthcare. 

6 Maret 2017 

Meeting bersama 

pihak mall Senayan 

City 

Mall Senayan City 

Penulis dan tim 

melakukan meeting 

bersama Bapak 

Dody selaku pihak 

mall Senayan City 

yang bertugas 

Peran Account Executive..., Iman Kurniawan, FSD UMN, 2018



47	
	

menangani 

perizinan untuk 

proses shooting di 

mall Senayan City. 

10 Maret 2017 Proses syuting Mall Senayan City 

Penulis dan tim 

melakukan proeses 

pembuatan 

corporate video 

yang dilaksanakan 

di Apotek Century 

mall Senayan City. 

15 Maret 2017 Proses syuting 

Gudang Century 

Healthcare yang 

berada di Bitung 

Penulis dan tim 

melakukan proeses 

pembuatan 

corporate video 

yang dilaksanakan 

di gudang Century 

Healthcare. 

29 Maret 2017 Proses Syuting Mall Senayan City 

Penulis dan tim 

melakukan proeses 

pembuatan 

corporate video 

yang dilaksanakan 

di Apotek Century 

mall Senayan City. 

31 Maret 2017 Proses Dubbing 

Studio Dubbing 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Penulis dan tim 

melakukan dubbing 

untuk narasi dalam 

corporate video 

Century Healthcare. 

3 April 2017 

Penandatanganan 

surat perjanjian 

kontrak tahap 2 

PT Pharos Indonesia 

Penandatanganan 

surat perjanjian 

kontrak tahap 2 
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untuk melanjutkan 

kepada proses 

editing. 

4 April – 27 Mei 

2017 
Proses Editing Studio editing 

Creative Director 

bersama dengan tim 

melakukan editing. 

1 Juni 2017 

Penyerahan Hasil 

dan 

penandatanganan 

surat perjanjian 

kontrak tahap 3 

PT Pharos Indonesia 
Penulis memberikan 

hasil kepada klien. 
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3.2.2 Proses Negosiasi  

Dalam proses menuju dealing pembuatan corporate video Century Healthcare, 

Penulis melakukan negosiasi bertahap, mulai dari pengajuan proposal pertama 

kepada pihak Century Healthcare kemudian kepada pihak PT Pharos Indonesia, 

melakukan Creative brief dengan pihak Century Healthcare hingga tahap 

pengajuan anggaran. Disaat Penulis mengalami kegagalan untuk melanjutkan 

proyek, Penulis mengajukan pembuatan free mini corporate video untuk pabrik 

yang dimiliki PT Pharos Indonesia sebagai salah satu strategi Penulis dalam 

negosiasi untuk meyakinkan pihak Century Healthcare mengenai pentingnya 

corporate video. 

 

Gambar 3.1 Mini Corporate Video PML PT Pharos Indonesia 

Penulis melakukan proses negosiasi secara bertahap dan melakukan 

beberapa kali pertemuan hingga klien dapat memahami hingga menyetujui 

kontrak kerja sama. Penulis melakukan pendekatan secara individual dengan 
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bapak Iwan budiman sebagai direktur PT Pharos Indonesia yang juga menjadi 

jembatan antara Penulis dengan pihak Century Healthcare. Dengan metode 

pendekatan secara personal tersebut Penulis dapat lebih mudah menghubungi dan 

membuat jadwal untuk keperluan dalam proses pembuatan corporate video ini.  

Penulis mengajukan proposal pada bulan oktober 2016 kemudian 

dilanjutkan dengan pendekatan personal hinggal mencapai kesepakatan bersama 

untuk dilanjutkan kepada tahap Creative brief dengan pihak Century 

Healthcarepada akhir bulan oktober. Namun Creative brief berlangsung cukup 

panjang hingga akhirnya diselesaikan pada bulan november. Penulis memberikan 

proposal kembali pada bulan desember, namun ditolak oleh pihak Century 

Healthcare dengan alasan pihak mereka tidak membutuhkan corporate video. 

Oleh karena itu Penulis mengajukan penawaran sebuah mini clip corporate video 

secara gratis. Pada bulan desember pula 2017 Penulis dan tim melakukan 

pembuatan mini clip corporate video untuk pabrik PT Pharos Indonesia dan 

selesai pada januari 2017. Setelah Penulis membuatkan mini clip corporate video, 

pihak Century Healthcare tertarik dengan tawaran penulis sebelumnya. Setelah 

semua kebutuhan dan keinginan klien sudah dapat dipenuhi dengan negosiasi 

yang telah disepakati, selanjutnya mendapatkan hasil kesepakatan dalam proyek 

corporate video Century Healthcare. Kemudian dilanjutkan kepada proses 

produksi hingga hasil akhir penyerahan pada bulan juni 2017.  
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3.2.3 Anggaran 

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak Century Healthcare, anggaran yang 

disetujui oleh pihak Century Healthcare dalam pembuatan corporate video ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Anggaran tersebut adalah anggaran yang sudah disetujui dan 

ditandatangani pada lembar kontrak kerja. Setelah melewati negosiasi pada bagian 

talent yang sebelumnya pihak Century Healthcare ingin memakai seluruh talent 

dengan pegawai Century Healthcare dan meminta mengurangi jumlah lampu 

untuk mengurangi anggaran yang ditawarkan.  

 

 

Gambar 3.2 Anggaran Produksi Century Healthcare 
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Berdasarkan anggaran tersebut penulis memiliki real cost seperti berikut: 

Hasil dari produksi corporate video Coentury Healthcare, dengan 

anggaran yang telah disepakati dengan nominal Rp 3.850.000 menyisakan Rp 

150.000.  

3.2.4 Kesepakatan 

Sebelum melakukan proses produksi Penulis melakukan penandatanganan kontrak 

kerja dengan PT Pharos Indonesia sebagai klien yang membutuhkan corporate 

video Century Healthcare. Sebagaimana diperlukan untuk melindungi hak-hak 

kedua belah pihak dalam proses produksi mendatang. Kontrak kerja sama tersebut 

Penulis lakukan sebanyak 3 kali penandatanganan surat kontrak kerja sama untuk 

pihak Century Healthcare, yaitu: 

1. Surat persetujuan untuk memulai produksi. 

2. Surat persetujuan menerima hasil produksi dan dilanjutkan kepada proses 

editing. 

3. Surat penerimaan hasil corporate video. 

Gambar 3.3 Real Cost production 
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Gambar 3.4 Contoh Surat Perjanjian Kontrak Dengan PT Pharos Indonesia 
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Setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan produksi dari pihak 

Century Healthcare, Penulis melakukan penandatanganan kontrak kerja sama 

dengan pihak mall Senayan City untuk melakukan kegiatan produksi corporate 

video di mall tersebut. Dengan isi kesepakatan sebagai berikut: 

Gambar 3.5 MOU Senayan City Mall 
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