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Product Placement Sebagai Pilihan 
Perusahaan atau Merek 

 
Pertumbuhan dalam penggunaan sponsor 

dalam televisi, film, dan media lainnya meningkat 

secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. 

Bagi perusahaan, menjadi sponsor merupakan 

alternatif menarik untuk mengiklankan produk 

atau kampanyenya dalam bentuk variasi 

komunikasi pemasaran lain karena tiga alasan 

utama. Pertama, karena menjadi salah satu sponsor 

memberikan kesan niat baik dengan 

mengasosiasikan dirinya dalam program populer 

yang ditargetkan oleh perusahaan sesuai dengan 

target pasar perusahaan tersebut. Kedua, menjadi 

sponsor dalam sebuah program televisi, film, dan 

lainnya memberikan porsi waktu komersial yang 

baik untuk perusahaan karena tidak diganggu oleh 

kompetitor. Ketiga, mengintegrasikan diri dengan 

program merupakan hal yang baik bagi perusahaan 

karena para penonton tidak dapat melewati iklan 

tersebut. Tidak hanya perusahaan yang 

diuntungkan dari praktik sponsor ini, tetapi 

produser juga akan diuntungkan karena biaya 

untuk menjadi sponsor dapat mencakup kurang 
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lebih hingga 25 persen dari total biaya produksi 

program tv atau film tersebut.  

Sebagian besar akademisi dan praktisi 

mendefinisikan product placement sebagai salah satu 

alat iklan yang digunakan dalam film bioskop, 

tetapi beberapa penulis juga menggambarkan 

product placement sebagai penempatan produk di 

berbagai media. Menurut d’Astous dan Chartier, 

product placement merupakan penyertaan produk, 

nama merek, atau nama perusahaan di film atau 

dalam program televisi dengan tujuan promosi. 

Kemudian Gupta dan Lord menambahkan media 

lain seperti permainan konsol, acara musik, video, 

dan novel. Russel dan Belch juga mendefinisikan 

product placement sebagai penyertaan merek yang 

disengaja ke dalam media hiburan.  
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Jenis-jenis Product Placement 
 

Survei LOWE Indonesia mengatakan bahwa 

53 persen penonton televisi cenderung mengganti 

saluran televisi ketika iklan, hal ini menjadi salah 

satu penyebab konversi perkembangan product 

placement. Sejak dulu, terdapat beberapa praktik 

penempatan produk dalam sebuah film oleh 

perusahaan, diantaranya adalah; a) series built-in, 

di mana produk atau sebuah brand ditempatkan 

dan digunakan dalam sebuah film, seri, mau pun 

acara televisi secara natural oleh para pemeran, b) 

product display, mirip seperti product built-in, 

perbedaannya adalah product display ini sesuai 

dengan namanya, yakni produk atau brand hanya 

diperlihatkan dalam satu scene atau satu lokasi, 

tanpa ada interaksi dengan para pemeran, c) 

product built-in, produk brand akan dikonsumsi, 

digunakan, atau direkomendasikan oleh pemeran 

dalam film, seri, acara tv, secara natural oleh 

pemeran sehingga membuat fans karakter tersebut 

ingin ikut mencoba.  

Contoh dari product built-in bisa di lihat 

dari penempatan produk yang paling fenomenal 
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dilakukan oleh oleh Hershey’s untuk salah satu 

produknya yakni Reese’s Pieces di dalam film E.T. 

The Extra-Terrestrial. Dalam film tersebut, terdapat 

adegan di mana pemeran menyebarkan permen 

Reese’s Pieces untuk memanggil E.T. sang alien. 

Terdapat interaksi yang membaur dalam film 

tersebut yang membuat produk Reese’s Pieces 

terkesan benar-benar disukai oleh E.T. sang alien, 

sehingga para pecinta E.T. menginginkan permen 

coklat tersebut pula. Hanya dengan adegan 

tersebut, penjualan Reese’s Pieces naik hingga 65 

persen dalam dua minggu setelah film tersebut di 

rilis ke layar lebar.  

 

 
Gambar 1. Product Placement dalam film E.T. 
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 Hal serupa juga dilakukan dalam film seri 

Stranger Things musim pertama, di mana pemeran 

utamanya, yakni Eleven, terlihat sangat mencintai 

produk Eggo dari Kellogg’s. Dalam film seri 

tersebut, Eleven sering mengatakan bahwa ia 

menyukai Eggo sampai terdapat adegan di mana 

Eleven mencuri Eggo di supermarket.  

 

 
Gambar 2. Eleven mencuri Eggo 

 

 
Gambar 3. Eleven memakan Eggo 
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Product built-in dalam film seri Stranger Thing ini 

meraup banyak keuntungan bagi Kellogg’s karena 

meningkatkan penjualan Eggo hingga 14 persen 

dan mengubah citra dari Eggo yang dikenal sebagai 

makanan kakek-kakek, menjadi makanan kesukaan 

Eleven.1 

 Dalam film Indonesia, teknik product built-in 

ini dapat di lihat dari film Susah Sinyal karya 

Ernest Prakarsa tahun 2017. Dalam film tersebut, 

terlihat seorang anak SMA, Jessie, yang diperankan 

oleh Beby Tsabina sedang memakan produk 

Potabee dari Calbeewings.  

 

 
Gambar 4. Product Built-in Potabee dalam film Susah Sinyal (2017) 

 

 
1 Meyersohn, N., 2018, ‘'Stranger Things' caused an Eggo boom. 
Now sales are waffling’, CNN Business, 22 Juni 2018, accessed on 24 
Desember 2019, 9.11 AM. 



 9 

Belum diketahui secara pasti berapa besar 

keuntungan yang diraup oleh Calbeewings 

terutama pada produknya yakni Potabee karena 

data tersebut tersimpan dalam internal perusahaan 

dan tidak dipublikasikan, tetapi bisa di amati dari 

jumlah penonton film Susah Sinyal.  

 

 
Gambar 5. Susah Sinyal (2017) mendapat lebih dari 2 juta penonton 

 

 Film Susah Sinyal mendapatkan total 

penonton 2.172.512 setelah tiga minggu tayang di 

bioskop pada tanggal 21 Desember 2019. Angka 

tersebut tergolong besar jumlah penontonnya dan 
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masuk ke peringkat nomer 6 untuk film dengan 

jumlah penonton terbanyak di tahun 2017. 

Contoh dari product display dapat di lihat 

dalam film Habibie dan Ainun yang dirilis pada 

tahun 2012, diproduksi oleh MD Pictures dan di 

produseri oleh Manoj Punjabi dan Dhamoo 

Punjabi.  

 

 
Gambar 6. Product Display Gery Chocolatos dalam film Habibie dan 

Ainun (2012) 

 

 
Gambar 7. Product Display Wardah dalam film Habibie dan Ainun 

(2012) 
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 Dalam film ini, terlihat penempatan produk 

Gery Chocolatos dari Garuda Food dan 

penempatan produk Wardah dari PT Paragon. 

Sama seperti film Susah Sinyal, keuntungan yang 

didapatkan ke dua produk tersebut setelah film ini 

dirilis tidak dipublikasikan secara umum, tetapi 

penonton Habibie dan Ainun pada tahun 2012 

mencapai 4.601.249 penonton, menempatkan film 

ini dalam peringkat pertama film Indonesia dengan 

jumlah penonton terbanyak pada tahun 2012 dan 

peringkat ke lima film dengan jumlah penonton 

terbanyak pada 12 tahun terakhir.  
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Teori Interaksi Parasosial 
  

Ada banyak sekali studi dan penelitian 

mengenai efektivitas penempatan produk dalam 

film, Demir dan Gök Demir (2012) mengatakan 

bahwa teknik penempatan produk menjadi salah 

satu komponen marketing mix yang penting untuk 

dilakukan selama dua dekade terakhir karena 

semakin hari, konsumen semakin merasa curiga 

dan meragukan periklanan. Waldt, Toit an 

Redelinghuys (2007) juga mengatakan hal serupa, 

mereka mengatakan bahwa audiens tidak lagi 

percaya dengan iklan karena mereka mengetahui 

bahwa iklan dibayar secara komersial. Situasi 

seperti ini mendorong para perusahaan untuk 

mencari alternatif lain dalam strategi pemasaran 

untuk mencapai targetnya. Teknik ini disebut 

dengan penempatan produk. Terdapat sebuah 

sensasi saat audiens melihat penempatan sebuah 

produk di dalam film atau program siaran televisi. 

Sebagai contoh, film Sex and the City 2 

memperlihatkan para aktor dan aktris menjelajahi 

Abu Dhabi dengan menggunakan Mercedes Benz. 

Mercedes Benz membayar dan membuat 

kesepakatan dengan produser film Sex and The City 
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untuk menempatkan produknya yakni Mercedez 

Benz E-class, G-class, dan S400. Hal yang berkaitan 

dengan penempatan produk ini mengembangkan 

argumen bahwa audiens cenderung menyukai 

produk atau merek yang ditempatkan dalam 

sebuah film dan saat karakter favorit mereka 

menggunakannya, citra produk tersebut akan 

terlihat positif dan tidak terkesan seperti iklan 

karena para karakter dalam film tersebut 

menggunakannya tidak dengan gaya berjualan.  

Hal yang telah disebutkan sebelumnya 

merupakan salah satu contoh dari Teori Interaksi 

Parasosial. Interaksi Parasosial merupakan sebuah 

istilah yang diciptakan oleh Donald Horton dan 

Richard Wohl pada tahun 1956 untuk merujuk 

pada hubungan psikologis yang dialami oleh 

audiens saat mereka melihat sosok figure di media 

massa, khususnya di televisi dan media hiburan 

lainnya. Audiens dapat mengembangkan sebuah 

koneksi ke sosok figure yang ia lihat, yang 

kemudian menciptakan ilusi keintiman nyata dan 

perasaan hubungan tatap muka dengan mereka. 

Audiens ini dapat menganggap sosok figure 

tersebut sebagai teman dekat, penasihat, role model, 

atau lainnya yang membuat mereka merasakan hal 



 14 

tersebut merupakan hal yang nyata. Beberapa studi 

lintas budaya meunjukan efek product placement yang 

baik dari khalayak umum. Terdapat bukti bahwa 

sikap khalayak umum terhadap product placement 

terhubung dengan sikap positif terhadap produk 

yang difiturkan. Audiens menerima merek tersebut 

dalam film karena menambah realisme ke adegan 

yang dipertunjukan dan memperkuat keakraban 

fiktif yang dirasakan oleh audiens tersebut karena 

barang-barang yang digunakan, ucapkan, dan lain 

sebagainya dekat dengan mereka. Dengan 

menggunakan barang atau mengucapkan hal yang 

sama, keakraban fiktif tersebut akan semakin 

terbentuk. Saat penentuan produk apa yang ingin 

ditempatkan, hal yang harus diperhatikan adalah 

sifat dan peran karakter aktor atau aktris, misalnya 

gaya hidupnya dan kepribadiannya yang harus 

disesuaikan supaya lebih terlihat realistis dan 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari 

audiensnya. 
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Sosial Media Sebagai Salah Satu Alat 
Pemasaran 

 
Sebelum media sosial banyak digunakan, 

satu-satunya metode yang digunakan para sineas 

untuk memasarkan filmnya adalah dengan metode 

word of mouth (mulut ke mulut). Sebagian film juga 

menggunakan iklan dalam majalah dan koran 

untuk membantu meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terhadap film yang sedang tayang. 

Seiring dunia perfilman dan teknologi berkembang 

bersama, cara pemasaran yang baru dan modern 

diadaptasikan untuk menjangkau masyarakat yang 

lebih luas lagi. Saat ini, internet dapat di akses ke 

sebagian besar tempat di seluruh dunia. Seiring 

dengan menjamurnya internet di mana-mana, 

sosial media seperti Facebook, Twitter, dan ponsel 

yang mereka akses setiap hari memainkan peran 

penting karena jutaan orang terhubung dan dapat 

mengakses segala hal dengan sangat cepat. Media 

sosial adalah salah satu media yang sangat efektif 

untuk meningkatkan awareness dan 

mempromosikan film. Media sosial juga salah satu 

faktor yang memungkinkan film Star Wars: The 

Force Awakens mempunyai lebih dari 1 juta 
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penonton diseluruh dunia dalam waktu 23 menit 

setelah film di rilis di layar lebar.  

Salah satu contoh pemasaran melalui media 

sosial dilakukan oleh Disney pada tahun 2016 

dengan film terbarunya saat itu, The Jungle Book. 

Dalam strateginya, Disney bekerjasama dengan 

Facebook untuk membuat The Jungle Book 

Immersive 360 Experience, di mana disediakan 

pengalaman virtual reality 360 derajat yang 

menunjukan gambaran yang terasa sangat nyata 

seperti sedang menjadi Mowgli, pemeran utama 

film The Jungle Book, saat berada di hutan. 

Pengalaman ini di jual dan tersedia di beberapa 

bioskop di Amerika.  

 
Gambar 8. The Jungle Book Immersive 360 Experience 
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Peran Facebook di sini sebagai fasilitator dan 

sebagai media pemasaran dari The Jungle Book 

Immersive 360 Experience ini.  

Contoh lainnya datang dari Lionsgate, 

dalam rilis ketiga seri The Hunger Games, The 

Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), 

Lionsgate sangat bergantung pada YouTube untuk 

memasarkan filmnya. Mereka menciptakan 

'District Voices' yang dipublikasikan di Youtube. 

Tim pemasaran Lionsgate pada dasarnya 

menciptakan jaringan televisi Hunger Games 

sendiri dengan membuat saluran YouTube bernama 

CapitolTV. CapitolTV berperan sebagai sumber 

berita bagi pemerintah fiksi di dalam film tersebut, 

dalam saluran tersebut juga memfiturkan beberapa 

Youtuber terkenal seperti iJustine, Rob Czar, dan 

Corrine Leigh. Tidak hanya sampai di Youtube, 

mereka juga mempromosikan video-video ini 

melalui media sosialnya yang lain. 
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Gambar 9. District Voices yang diunggah CapitolTV 
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Praktik Penggunaan Media Sosial 
Dalam Perfilman Indonesia 

 
Pada dasarnya, saat ini rumah produksi, 

sutradara, dan para produser sudah mengerti 

kepentingan dari media sosial sebagai salah satu 

alat mereka memasarkan filmnya. Media sosial film 

juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan 

oleh perusahaan untuk memperluas jangkauan 

target pasar dan menuntun audiens ke kampanye 

terintegrasi mereka. Sejak ada media sosial, para 

sineas juga kerap mendokumentasikan keseharian 

dan di balik layar pembuatan film untuk 

dipublikasikan di media sosial yang mereka miliki. 

Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan film 

untuk memakai aset-aset dari film tersebut yang 

boleh dipakai oleh perusahaan yang bekerja sama. 

Beberapa hal ini memperluas cakupan praktik 

product placement dalam film, praktik yang diperluas 

diantaranya bernama; a) branding in video series, 

di manabeberapa di antara produksi media visual 

khususnya film memiliki klip-klip video behind the 

scenes yang dipublikasikan setelah  film tersebut 

dikeluarkan. Perusahaan dapat mengajukan untuk 

disertakan logonya mau pun di sertakan produknya 
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dalam video seri behind the scenes tersebut, b) movie 

footage for TVC, pihak perusahaan dapat 

meminta kepada produser untuk membuatkan 

iklan produk brand yang diperankan oleh pemeran-

pemeran dari film yang disponsori oleh 

perusahaan, dan c) branding in publication 

materials, merupakan promosi melalui sosial 

media film, movie premiere, merchandise, dan lain-lain. 

Salah satu contoh dari branding in video 

series adalah Pegipegi yang mensponsorsi film 

produksi Starvision yang berjudul Imperfect: 

Karier, Cinta & Timbangan, Jika diamati secara 

seksama, banyak dari publikasi film ini yang 

menyertakan logo Pegipegi untuk menciptakan 

citra representasi bahwa Pegipegi ikut 

mempersembahkan dan mendukung film ini untuk 

para penonton. 
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Gambar 10. Branding in Video Dairy film Imperfect (1) 

 

 
Gambar 11. Branding in Video Diary film Imperfect (2) 
 

 

Selain itu, ketika menonton film Imperfect, 

terdapat beberapa reka adegan yang menunjukan 

dan menekankan salah satu kampanye Pegipegi. 

Produser dan sutradara film Imperfect, yakni 

Chand Parwez Servia dan Ernest Prakarsa dapat 

mengemas kampanye yang ingin disampaikan 

Pegipegi dengan sangat pandai tanpa 

menjengkelkan para penontonnya. 
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Movie footage for TVC merupakan 

sebagain klip dari film, bisa berupa reka adegan, 

salah satu adegan dalam film, mau pun ciri khas 

dari film tersebut yang diperbolehkan untuk 

dipakai perusahaan yang bekerja sama dengan film 

untuk menjadikannya materi iklan mereka. 

Contohnya ada pada Tiket.com yang mensponsori 

film Bebas, yang diadaptasi dari film Korea 

berjudul Sunny. Ticket.com menggunakan aset film 

berupa beberapa adegan dari film Bebas dan 

menggunakan soundtrack dari film tersebut di iklan 

Tiket.com yang berjudul “Reuni Ada Tiketnya”. 

 
 

 

 

 

Gambar 12. Movie footage for TVC (kiri) di pakai oleh Tiket.com dan 
(kanan) versi orisinil 

 
 

 
Gambar 13. Movie footage for TVC (kiri) ditiru oleh Tiket.com dan 

(kanan) versi orisinil 
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 Terakhir adalah branding in promotional 

material, di mana perusahaan dapat 

mengikutsertakan logo dan publikasinya dalam 

materi promosi film yang disponsori. Seperti 

contoh dalam konfrensi pers film Imperfect, di 

bagian banner di belakang para cast terdapat materi 

promosi film Imperfect yang disertakan logo 

Pegipegi dibagian pojok kanan atas. Hal ini 

menguntungkan untuk Pegipegi karena para media 

yang datang ke konfrensi pers akan mengambil foto 

banner tersebut dan akan dipublikasikan ke media 

online portal berita masing-masing.  

 

 
Gambar 14. Contoh branding Pegipegi menempatkan logo pada banner saat 

konfrensi pers film Imperfect 
 

Selain dipublikasi oleh media, publikasi 

serupa juga diunggah oleh akun Instagram milik 
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film Imperfect yang memiliki puluhan ribu 

followers.  

  Dari contoh-contoh yang telah dijabarkan di 

atas, terbukti bahwa saat ini product placement tidak 

hanya sebatas hanya penempatan produk dalam 

film saja, tetapi banyak aktivitas di luar film yang 

dilakukan antara pihak rumah produksi dengan 

pihak sponsor untuk saling membantu mencapai 

tujuannya dan mendapat mutual benefit yang sepadan 

nilainya.  
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Mengenal Konsultan Sponsor dan 
Broker 

 

“Seorang konsultan adalah seseorang yang datang, 

meminjam arloji Anda, memberi tahu Anda jam berapa, 

menyimpan arloji, dan menagih Anda dengan biaya 

selangit.” 

 

Banyak yang memandang definisi itu 

merupakan sebuah cemooh untuk konsultan, tetapi 

sebenarnya tidak. “Seseorang yang datang” berarti 

konsultan pada umumnya berada di luar organisasi 

atau perusahaan dari calon kliennya. “Meminjam 

arloji” dan “memberi tahu jam berapa” berarti 

seorang konsultan mempelajari tentang klien dan 

kemudian apa yang telah ia pelajari dibagikan 

kembali kepada kliennya. Kemudian, konsultan 

akan mempertahankan apa yang mereka pelajari. 

Di bagian “menagih dengan biaya selangit” adalah 

bagian di mana banyak dari klien yang 

meremehkan nilai atau  apa yang telah dipelajari 

konsultan, yang sebenarnya sudah ada di depan 

mereka, dan konsultan tersebut membuat mereka 

melihat masalah tersebut dan seolah-olah mereka 
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berkata, “seharusnya saya sudah menyadari hal ini 

sejak lama. Saya benci harus membayar biaya anda 

karena menunjukannya kepada saya.” Dari cerita 

ini dapat disimpulkan bahwa seorang konsultan 

adalah seseorang yang membantu orang lain untuk 

meraih keuntungan dengan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri.  

Sedangkan pialang (broker) adalah seseorang 

atau sebuah perusahaan yang mengatur transaksi 

antara pembeli (pihak pertama) dan penjual (pihak 

ke dua) untuk mendapatkan komisi ketika transaksi 

dijalankan. Pialang yang juga bertindak sebagai 

penjual atau pembeli menjadi pihak utama dalam 

transaksi. Singkatnya, seorang pialang menjadi 

perantara antar pembeli dan penjual, dan pialang 

tersebut menerima komsisi dengan besaran yang 

sudah ditentukan di awal kerja sama dari hasil 

transaksi penjual dan pembeli.  

Konsultan dan broker merupakan dua hal 

yang berbeda, tetapi pada praktiknya, banyak broker 

sponsor yang tidak menganggap atau memanggil 

dirinya sebagai seorang broker, melainkan seorang 

konsultan sponsorship. Istilah broker memang 

cukup populer, tetapi populer di kalangan para 
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investor dan dalam jual beli saham. Istilah broker 

juga cukup populer dalam jual beli properti. Tipe-

tipe sponsorship yang ditawarkan oleh broker 

berbeda-beda, tetapi kebanyakan dalam acara-acara 

skala audiens kecil hingga besar. Pada bagian ini 

akan dijelaskan mengenai broker sponsorship pada 

perfilman, di mana broker bertugas untuk menjadi 

perantara perusahaan atau merek, dengan pihak 

rumah produksi yang membutuhkan dana 

produksi film, film seri, mau pun produksi media 

visual hiburan lainnya.  
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Bekerja Sebagai Broker & Sponsorship 
Consultant 

 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

broker sponsorship dalam film merupakan 

penjembatan antara rumah produksi dengan brand 

atau merek yang ingin menempatkan produknya 

dalam sebuah film. Alur kerja dari broker sangat 

simpel pada praktiknya. Seorang broker menemui 

pihak rumah produksi yang membutuhkan dana 

produksi, kemudian didiskusikan proposal, 

keinginan, harapan, dan permintaan rumah 

produksi. Kemudian pihak broker  akan 

menganalisis penawaran dari rumah produksi, hasil 

analisis tersebut akan menuntut broker ke merek 

mau pun perusahaan yang cocok dan dapat 

disesuaikan program, kampanye, atau pemasaran 

dalam produksi film tersebut. Di sini lah letak 

perbedaan antara broker biasa dengan broker yang 

sekaligus seorang konsultan.  

Broker pada umumnya menawarkan produk 

yang ia miliki kepada siapa pun yang 

menginginkan produk tersebut, tetapi konsultan 

akan memberi arahan serta nasihat supaya seluruh 
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pihak merasa diuntungkan. Memang, pada 

dasarnya jika pembeli (atau pihak perusahaan dan 

merek) ingin mensponsori film tersebut, seluruh 

pihak pun juga sudah diuntungkan, tetapi 

konsultan sekaligus broker ini tidak ingin menyalahi 

kredonya sendiri, yakni untuk membantu seluruh 

pihak mendapatkan tujuannya secara maksimal.  

Setelah menganalisis, broker ini kemudian 

mencoba untuk picthing ke beberapa perusahaan 

atau merek yang berdasarkan hasil riset dan 

analisisnya merupakan perusahaan yang tepat 

untuk mengambil langkah mensponsori film yang 

akan digarap tersebut. Pada langkah ini, ada 

beberapa perusahaan yang di pitching. Setelah 

beberapa perusahaan di pitch, terjadi negoisasi 

terhadap pihak perusahaan dengan pihak rumah 

produksi. Pada tahap ini, ada banyak perubahan 

pada proposal awal yang dirancang oleh pihak 

rumah produksi dan pihak broker. Biasanya dalam 

bagian deliverables dan jumlah investasi 

pendanaannya. Menurut Investopedia, deliverables 

dideskripsikan sebagai barang atau jasa yang dapat 

diukur yang harus disediakan setelah selesainya 

suatu proyek. Hasil kerja dapat berwujud atau tidak 
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berwujud. Misalnya, dalam proyek yang berfokus 

pada peningkatan teknologi perusahaan, 

deliverablesnya dapat merujuk pada akuisisi selusin 

komputer baru. Dalam sponsorship film, deliverables 

merujuk kepada perwujudan keinginan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak di awal 

perjanjian kerja sama. Beberapa diantaranya adalah 

product placement, product built-in, series built-in, dan lain 

sebagainya. Dalam negosiasi deliverables dan jumlah 

investasi dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri 

untuk broker karena broker harus bisa 

mendelegasikan keinginan dan keberatan pihak 

satu ke pihak lainnya. Kembali ke tujuan awal, ke 

dua belah pihak harus saling diuntungkan. Tugas 

broker di sini adalah mencari jalan tengah dan opsi 

lain jika permintaan pihak rumah produksi dan 

pihak merek tidak bertemu.  

Setelah negosiasi disetujui ke dua belah 

pihak, masing-masing pihak mulai menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditandatangani. Pihak merek perlu mengirimkan 

sejumlah dana investasi ke pada pihak rumah 

produksi, dan pihak rumah produksi menjalankan 

produksinya bersamaan dengan pemenuhan 
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permintaan dari merek. Sebagai seorang konsultan 

dan broker, tahap ini harus terus di monitor 

sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau ada 

deliverables yang tidak dipenuhi oleh pihak rumah 

produksi. Kesertaan broker diperlukan selama proses 

ini berjalan.  

Saat seluruh deliverables telah dipenuhi, broker 

akan mendapatkan komisi dari pihak rumah 

produksi dengan besaran sesuai dengan yang telah 

disepakati di awal perjanjian kerja sama. Pada 

umumnya, semakin besar nilai investasi yang 

diberikan, semakin besar pula jumlah komisi yang 

diterima oleh broker.  
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Profesi sebagai seorang broker memang 

terdengar sangat mudah dan menggiurkan, karena 

semakin besar proyek yang dikerjakan semakin 

besar pula jumlah uang yang didapatkan, tetapi 

jangan menganggap enteng pekerjaan ini. Untuk 

dapat menjadi seorang broker, terlebih lagi broker 

yang mengedepankan etika berbisnis, calon broker 

tersebut perlu menguasai beberapa keterampilan. 

Diantaranya; 1) Negosiasi. Ada dua macam tipe 

negosiasi, yang pertama negosiasi satu kali, yakni 

kejadian tunggal yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, yang menawarkan keberhasilan 

maksimal dalam waktu seminimal mungkin dan 

menghasilkan hasil yang dapat diprediksi di mana 

hanya satu pihak yang menang dan diuntungkan, 

dan pihak lainnya tidak. Dalam tipe negosiasi satu 

kali ini, tidak ada harapan long term relationship yang 

akan terjadi antara pihak pembeli dan penjual. 

Yang kedua adalah negosiasi yang berkelanjutan. 

Negosiasi ini dilakukan dalam kerangka hubungan 

yang berkelanjutan dan akan dijaga hubungannya. 

Jenis negosiasi ini ditandai dengan keberhasilan 

negosiasi pada proyek yang sudah berlalu. Selain 

itu, masing-masing pihak saling memiliki harapan 
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untuk tetap bekerja sama di masa depan. Negosiasi 

jenis ini banyak melibatkan emosional yang terikat 

bertahun-tahun lamanya, yang dapat mengarah 

pada perilaku yang lebih damai di kedua belah 

pihak. Bahkan dalam kasus di mana tidak ada 

kesepakatan tercapai, tetap ada peluang yang 

memungkinkan untuk bekerja sama kembali di 

masa depan. Secara singkat, negosiasi ini yang 

dipertahankan oleh para broker yang sekaligus 

konsultan. Yang ketiga adalah Negosiasi Langsung, 

di mana ada kontak pribadi secara langsung yang 

berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat. 

Pada prinsipnya, dalam negosiasi tidak ada aturan 

baku yang mengatur praktiknya, namun yang 

sebelumnya disebutkan adalah beberapa contoh 

dari praktik negosiasi yang umum terjadi. 2) Client 

Service, servis klien merupakan salah satu 

keterampilan yang tidak dimiliki semua orang. 

Tidak semua orang bisa menjadi friendly dan akrab 

dengan orang-orang baru yang sifatnya berbeda-

beda, tidak semua orang juga bisa menempatkan 

dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan 

orang-orang disekitarnya. Keterampilan ini 

diperlukan karena sebagai seorang broker, koneksi 
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sangat penting. Terlebih lagi jika menjadi seorang 

broker dengan produk yang sama, yakni film. Pihak 

brand dapat menjadi repeat client dari film yang akan 

ditawarkan. 3) Storytelling. Storytelling merupakan 

salah satu keterampilan yang kebanyakan orang 

belum menyadari kekuatannya. Kita tidak bisa 

mempengaruhi seseorang tanpa kita dapat 

menyentuh hati dan pikirannya, dan satu-satunya 

jalan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui 

storytelling. Sejak jaman dahulu, manusia sangat 

menyukai cerita. Hal ini ditandai dari banyaknya 

aksara kuno yang menggambarkan kecintaan 

manusia terhadap cerita. Jika kita dapat 

menyampaikan maksud kita dengan bercerita, kita 

dapat mengubah kehidupan seseorang sepenuhnya. 

Apa pun yang kita katakan, mereka akan 

mempercayainya, tetapi tetap harus 

memperhatikan etika dalam berbisnis dan selalu 

ingat mengenai keuntungan seluruh pihak.  
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