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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Video yang akan di produksi merupakan video komersil untuk klien perusahaan 

bernama fiolight. Tujuan pembuatan video komersil ini adalah untuk 

memperkenalkan produk yang dapat dipersonalisasi yaitu lampu akrilik kepada 

konsumen. Penulis sebagai produser mendapatkan klien dengan waktu yang 

cukup sempit sehingga untuk timeline pra-produksi hingga saat produksi nya akan 

dekat. Maka dari itu penyusunan timeline harus diperkirakan se-detail mungkin 

dan sebisa mungkin disingkatkan namun dapat menghasilkan video komersil yang 

baik sesuai keinginan klien. Dengan budget yang tidak begitu banyak, penulis 

perlu mencari strategi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik dari 

tim maupun klien. 

Metodologi yang akan dipakai penulis adalah metode kualitatif, metode 

yang datanya dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa membutuhkan stastitik. 

Dengan melakukan research serta melakukan perkiraan budget yang akan keluar 

dan mengefisiensikannya tanpa membatasi konsep yang sudah disiapkan oleh 

creative director pada video produksi. 

3.1.1. Profil Perusahaan 

Fiolight merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 oleh 4 

mahasiswa/i yang sudah lulus bernamakan Kent Nathaniel, Nathania Alethea, 

Yoga Baskara, dan David. Mereka merupakan alumni dari Universitas Prasetya 
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Mulya angkatan tahun 2013. Fiolight ini merupakan platform online personalisasi 

produk dekorasi rumah pertama di Indonesia. Konsumen dapat mempersonalisasi 

produk dekorasi rumah yang mereka inginkan. Produk yang dimiliki perusahaan 

ini terdapat 2 yaitu lampu akrilik dan perabotan rumah tangga. 

Keunikan yang dimiliki perusahaan ini adalah lampu akrilik milik mereka. 

Lampu ini tidak hanya dapat dipersonalisasi oleh pribadi, namun mereka pun 

memberikan beberapa pilihan desain yang dibuat oleh perusahaan ini sendiri. 

Fitur personalisasi ini dapat dilihat di website-nya yaitu www.fiolight.com. 

Website ini terdapat fitur yang memberikan konsumen kebebasan untuk 

mendesain lampu yang mereka inginkan.  

 

Gambar 3.1. Logo Fiolight 
(Website Fiolight, 2017) 
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Gambar 3.2. Website Fiolight 
(Website Fiolight, 2017) 
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Gambar 3.3. Website Fiolight 
(Website Fiolight, 2017) 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis adalah sebagai produser dalam pembuatan produksi video komersil 

klien fiolight. Bersama dengan creative director, kami melakukan pertemuan 

dengan klien untuk membicarakan timeline produksi, budgeting, serta detail yang 

diperlukan untuk melakukan produksi ini. Klien menyetujui konsep hadiah yang 

diberikan oleh creative director dan sebagai produser memastikan timeline 

shooting serta pengeluaran budget berjalan sesuai rencana. Dengan pencarian 

lokasi dan talent yang terjangkau dan jadwal shooting pada saat akan produksi. 

3.1.3. Sinopsis 

Sinopsis singkat untuk video komersil ini adalah seorang anak kecil perempuan 

yang diajak oleh ayahnya untuk membuat personalisasi lampu bergambar bunga 

sebagai hadiah untuk ibunya, karena ayahnya melihat anaknya ketika sedang 

menghiasi lampu polos di ruang tamunya dengan menggambar bunga kesukaan 

ibunya. Setelah lampunya datang, mereka bersama-sama mengagumi keindahan 

dan ikut senang melihat ibunya menyukai lampunya.  

3.1.4. Peralatan 

Peralatan yang akan dibutuhkan untuk penyelesaian tugas ini adalah: 

1. Shooting Schedule (Produksi) 

2. Budgeting (Pengeluaran dana produksi) 

3. Client Brief 
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3.2. Tahapan Kerja 

Proses pembuatan video komersil untuk perusahaan Fiolight memiliki tahap 

produksi yang perlu dilalui. Untuk penulis yang sebagai produser, perlunya 

memperhatikan 2 tahap dari 3 tahap untuk mengatur strategi mengefisiensikan 

dana yaitu: 

3.2.1. Pre-Production 

Sebelum memulai tahap Production, penulis bersama dengan creative director 

melakukan tahap pre-production yaitu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan 

untuk produksi video komersil nantinya. Sebagai produser, pertama yang 

dilakukan adalah bertemu dengan klien terlebih dahulu untuk membahas ide dan 

konsep yang dibutuhkan untuk video komersil ini serta pembuatan client brief  

bersama klien. Client brief dibuat sebagai tujuan untuk mengetahui keinginan 

serta kebutuhan klien agar dapat membantu pembuatan video komersil. 

Setelah terbentuknya client brief, penulis mempersiapkan apa saja 

kebutuhan produksi seperti pembuatan shooting schedule yang digunakan sebagai 

batasan untuk menyelesaikan konsep dan kebutuhan produksi sehingga tidak 

melebihi batas waktu yang ditentukan untuk pengambilan gambar video komersil 

tersebut. Selain itu, penulis juga mencari tempat lokasi yang terjangkau oleh kru 

dan talent yang sesuai dengan referensi lokasi serta memiliki tempat yang cukup 

luas untuk melakukan produksi. Dilanjutkan pencarian talent yang dekat dengan 

lokasi namun juga sesuai dengan referensi yang diberikan oleh creative director. 

Dengan begitu, penulis dapat menyusun budget se-efisien mungkin dan 

perencanaan strategi selama pre-production sampai dengan produksi nanti. 
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3.2.2. Production 

Pada saat produksi, penulis bertugas untuk memastikan lokasi yang dipakai sudah 

ditata oleh bidang art sehingga sesuai dengan keiinginan creative director. 

Shooting schedule yang telah dibentuk untuk produksi pada hari itu pun 

dipastikan agar tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Pada saat produksi 

juga, penulis memastikan talent berada di lokasi tepat waktu. Penulis dipersiapkan 

untuk siap dalam hal-hal yang akan terjadi pada produksi terkait dengan adanya 

pengeluaran dana, maka dari itu penulis perlu mempersiapkan strategi untuk tetap 

mengefisiensikan dana. 

Penulis pada saat produksi mempersiapkan konsumsi bagi talent dan kru 

yang mencukupi dana serta mempersiapkan kebutuhan lainnya pada saat produksi. 

Sebagai produser pada saat produksi juga memastikan pengeluaran dana yang 

dilakukan tidak besar namun pengeluarannya juga sesuai dengan kebutuhan 

produksi juga. 

3.3. Acuan 

Untuk produksi video komersil perusahaan Fiolight, penulis membutuhkan acuan 

untuk mendapati kebutuhan atau keinginan klien yaitu menggunakan client brief. 

Dari client brief ini, penulis bersama creative director mengetahui konsep seperti 

apa yang dibutuhkan untuk video komersil dan perkiraan sebesar apa video 

komersil yang akan dibuat. Selain itu, untuk penulis perlunya membutuhkan 

acuan lain yaitu shooting schedule dan budget yang dibentuk pada saat meeting 

bersama dengan creative director. 
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Gambar 3.4. Contoh bentuk Client Brief 
(Smart Sheet Website) 

 

CLIENT CREATIVE BRIEF

PROJECT TITLE

NAME

PHONE

EMAIL

BUDGET

PROJECT OVERVIEW

PROJECT OBJECTIVES

MARKETING MATERIALS Taglines, slogans, body copy requirements

List any printed materials

List type of advertisement, length of time required and type

List items needed and deadlines

List items needed and deadlines

Describe web requirements

List platforms, manpower, and desired outcome

Detail needed materials and deadlines

TARGET AUDIENCE Describe desired audience

Describe desired audience

Detailed financial projections

Describe the pieces required along with 
the strategic reach and the desired 
outcome

The who, what, when, and where of the 
target customer base

Detailed goals, desired outcomes, and measurable objectives

MARKETING GUIDELINES

CONTACT INFO

MAILING ADDRESS

AMOUNT

NOTES

Project summary, research sources and findings

FINANCE SOURCES

Detail the desired reaction of the target audience

Detailed approval process for all pieces, style guides, links to existing 
branding standards

SIGNAGE / 
BANNERS

EVENT / PROMO 
PIECES

PRIMARY 
DEMOGRAPHIC

SECONDARY 
DEMOGRAPHIC

CREATIVE OVERVIEW

CLIENT NAME

CAMPAIGN LOOK AND FEEL
Describe the desired style of the campaign

COPY

PRINT ADS

DISPLAY ADS

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

OTHER

CAMPAIGN MESSAGE
Define key benefits of product, describe its value, and desired target 
audience take away

CALL TO ACTION

Click here to explore additional 
templates and resources for free in
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