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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam Tugas Akhir ini penulis bersama dengan tim produksi yang sudah 

dibentuk, memutuskan untuk memproduksi sebuah video company profile. 

Penulis memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan Passion Jewelry karena 

selain memenuhi persyaratan dari Universitas Multimedia Nusantara, Passion 

Jewelry juga memberikan tanggapan yang baik serta antusiasme untuk segera 

bekerja sama dengan tim penulis.  

 Video company profile yang disepakati adalah dalam bentuk video 

promosi. Yang nantinya panjang dursai dari video ini adalah kurang lebih selama 

dua sampai tiga menit. Hasil dari video ini nanti akan digunakan oleh perusahaan 

untuk media promosi dalam akun sosial media mereka, seperti youtube dan 

instagram. Namun dalam beberapa kegiatan perusahaan, seperti pameran atau 

presentasi kepada client, video ini juga bisa digunakan sebagai alat presentasi. 

 Hasil dari pembuatan video ini tidak hanya menguntungkan di salah satu 

pihak saja, melainkan win-win solution. Tim penulis tercapai tujuannya untuk 

menyelesaikan tugas akhir sabagai syarat kelulusan. Sedangkan di pihak 

perusahaan, tujuan memilki video company profile dalam bentuk video promosi 

juga tercapai. 
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 Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan sumber dari 

beberbagai literatur seperti buku cetak, e-book, hingga hasil wawancara langsung 

dengan pihak perusahaan. Hasil dari data dan informasi yang didapatkan tadi akan 

diolah menjadi sebuah tulisan dalam bentuk teori. Selama proses pembuatan video 

company profile ini, penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru 

yang dapat ditulis dalam pembahasan dalam laporan ini. Penulis disini memiliki 

sebuah tim produksi yang beranggotakan empat orang. Setiap anggota tim 

produksi memiliki peran serta tanggung jawabnya masing-masing. Daniel Kevin 

berperan sebagai creative director, Johannes Oscar berperan sebagai art director, 

Denissa Giovani berperan sebagai account executive, dan penulis sendiri berperan 

sebagai copywriter.  

3.1.1. Posisi Penulis 

Dalam Tugas Akhir ini penulis berperan sebagai copywriter. Seorang copywriter 

perlu mengetahui detail informasi mengenai perusahaan, target market dan hal apa 

saja yang ingin perusahaan sampaikan dalam video company profile. Selain tugas 

yang dilakukan penulis sebagai copywriter, penulis juga membantu dalam proses 

produksi dan editing. 

3.1.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan penulis selama proses penyusunan laporan tugas akhir 

ini adalah laptop Macbook Pro, berbagai sumber literatur seperti buku cetak dan 

e-book, serta beberapa software seperti Microsoft Word dan Final Cut Pro. 
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3.1.3. Syarat Tugas Akhir 

Dalam pembuatan video company profile ini sebagai bentuk dari tugas akhir, 

terdapat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas 

Multimedia Nusantara, antara lain:  

1. Perusahaan yang telah memiliki anak cabang. 

2. Perusahaan yang telah memiliki omset diatas 10 miliar per tahun. 

3. Perusahaan yang telah memiliki jumlah karyawan diatas 80 orang.  

3.2. Perusahaan Passion Jewelry 

Pssion Jewelry adalah sebuah perusahaan perhiasaan, yang fokus utamanya 

adalah berlian. Perusahaan ini mulai berdiri pada tahun 2005 oleh Airin Tanu, 

seorang pakar berlian yang juga menjabat sebagai COO (Chief Operational 

Officer) di perusahannya sendiri. Airin Tanu juga dibantu oleh suaminya yaitu 

Antonio Prawira yang saat ini menjabat sebagai CEO (Chief Executive Officer) di 

perusahaan tersebut. Pada awal berdiri, kantor pusat Passion Jewelry berlokasi di 

dalam pabrik pembuatan perhiasannya, di Jalan Raya Otista No. 9 Gerendeng di 

daerah Karawaci, Tangerang. Namun sejak tahun 2014, kantor pusat tersebut 

dipindahkan ke jalan Sutera Palmyra IV-V Kunciran, Perumahan De Mansion, 

Tangerang.  

 Setelah 11 tahun berdiri, kini Passion Jewelry memiliki lima cabang toko 

yang berada dan tersebar di seluruh daerah Jakarta. Toko pertama resmi dibuka 
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pada tahun 2005 yang lokasinyaa berada di dalam Puri Indal Mall, sedangkan 

toko kedua berada di dalam Pluit Village Mall, toko ketiga berada di dalam Living 

World, toko keempat berada di dalam Taman Anggrek Mall, dan terakhir pada 

bulan Oktober 2016 toko kelima dibuka di dalam PIK Avenue 

3.2.1. Visi dan Misi Passion Jewelry 

Passion Jewelry memiliki visi yaitu menjadi sebuah korporasi perhiasan yang 

berkelanjutan dan berkelas dunia dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. 

Sedangkan, misi yang dimiliki oleh Passion Jewelry adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan produk yang inovatif, berkualitas, serta berdaya saing tinggi. 

2. Memberikan service atau layanan yang tulus, kekeluargaan, bergairah, dan 

bersahabat. 

 Selain itu, Passion Jewelry juga memiliki beberapa budaya yang selalu 

dijaga dan diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas produk serta 

pelayanannya, antara lain sebagai berikut:  

1. Gigih, yaitu tidak gentar menghadapi kompetisi, tidak takut ditolak pelanggan, 

dan pantang menyerah dalam mengejar target.  

2. Bersemangat, yaitu selalu bersemangat dalam melayani setiap pelanggan. 

3. Jeli, yaitu teliti dalam membuat atau membeli produk serta mendapat kualitas 

terbaik dengan harga termurah. 

4. Jujur, yaitu terbuka terhadap perusahaan, pelanggan dan diri sendiri. 
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5. Berperilaku baik, yaitu saling menghargai dan menghormati dalam team serta 

berinisiatif tinggi. 

6. Selalu belajar, yaitu selalu rendah hati dan ingin tahu, memiliki keinginan 

untuk maju serta selalu update informasi seputar industri perhiasan. 

7. Berorientasi teknologi dan modern, yaitu selalu berorientasi dalam penggunaan 

teknologi terkini untuk manajemen, pelayanan maupun produksi.  

3.3. Tahapan Kerja 

Sebagai seorang copywriter, inilah tahapan proses pengerjaan yang dilakukan 

penulis bersama  dengan tim,  sebagai berikut: 

1. Menentukan Perusahaan Sebagai Client : 

Hal pertama yang dilakukan adalah bersama-sama dengan tim menentukan 

perusahaan yang akan diajak berkerja sama dalam pembuatan video company 

profile sebagai client.  

2. Briefing Dengan Client : 

Setelah mendapatkan client yang ingin membuat video company profile, 

penulis bersama dengan tim mengatur jadwal dengan client untuk melakukan 

brief mengenai video yang ingin dibuat. 
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3. Pengumpulan Data Informasi Client : 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dan menyimpan semua informasi yang 

dibutuhkan dalam pembuatan video company profile. Informasi didapatkan dari 

briefing dengan client dan dari sumber lainnya seperti client brief. 

4. Penentuan Konsep Dengan Kelompok : 

Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis bersama-sama 

dengan art director membantu creatif director untuk membuat konsep sesuai 

dengan keinginan client berdasarkan brief yang telah diberikan. 

5. Pengajuan Konsep Kepada Client : 

Konsep utama dan konsep alternatif diajukan kepada client. Pada tahap ini 

client mendapatkan penjelasan mengenai konsep yang telah dibuat, dan 

memberikan masukan terhadap konsep sehingga tetap sesuai dengan keinginan 

client. 

6. Pembuatan Naskah : 

Setelah client menyetujui konsep yang diajukan, penulis membuat naskah 

sesuai dengan konsep, target pasar, dan media yang akan digunakan. Naskah 

yang dibuat oleh penulis adalah naskah video audio. 
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3.3.1. Pra-Produksi 

Di dalam tahapan ini, penulis bertugas untuk membantu creative director dalam 

menentukan ide dan konsep utama yang akan digunakan dalam video company 

profile. Setelah ide dan konsep utama sudah ditemukan dan diberikan kepada 

penulis, barulah penulis mengerjakan tahap selanjutnya sebagai seorang 

copywriter yaitu penulisan naskah. Dalam penulisan naskah ini, penulis 

menggunakan client brief (terlampir di lampiran) dan juga referensi sebagai 

sumber acuan penulisan naskah. Dalam berjalannya waktu, penulisan naskah 

terjadi selama 4 kali. 

3.3.2. Produksi 

Di dalam tahap ini, penulis yang posisi dalam tim sebagai copywriter bertugas 

untuk memantau dan menjaga continuity dalam proses pengambilan gambar. Hal 

ini bertujuan agar jalan cerita yang telah ditulis oleh penulis di dalam naskah tidak 

meleset. Sehingga pesan yang ingin disampaikan yang terdapat di dalam naskah 

dapat tersampaikan dengan tepat sasaran. Di lain itu penulis juga membantu art 

director pada proses pengambilan gambar, dan membantu creative director dalam 

menentukan blocking bagi talent. 

3.3.3. Pasca-Produksi 

Di dalam tahap ini, penulis yang berperan sebagai copywriter, bertugas membantu 

editor untuk tetap menjaga continuity. Hal ini agar hasil akhir dari videonya nanti 

sejalan dengan naskah yang telah ditulis dan telah disepakati oleh Passion 
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Jewelry. Yang pada dasarnya, hal ini dilakukan agar semuanya sejalan dan 

maksud yang ingin disampaikan lewat video company profile ini tepat sasaran. 

3.4. Acuan 

Dalam membuat video company profile Passion Jewelry, penulis menggunakan 

beberapa acuan video. Acuan video yang pertama adalah video iklan, yaitu Dior 

Jewelry. Video ini diunggah pada website youtube.com sebagai iklan pada video 

youtube. Penulis menggunakan acuan video ini karena memiliki objek yang sama 

yaitu perhiasaan dan berlain. Penulis menggunakan video ini sebagai acuan dalam 

penulisan jalan cerita, juga bagaimana bercerita tentang kemewahan meskipun 

dalam proses pembuatannya di dalam pabrik. 

 Video kedua yang dijadikan penulis sebagai acuan adalah video presentasi 

yang dimiliki oleh FRANK & Co. Namun, tidak keseluruhan video dijadiakn 

acuan oleh penulis. Penulis menggunakan acuan video ini sebagai alternatif dari 

jalan cerita dan bagaimana mengambarkan situasi dalam pembuatan perhiasaan 

saat berada di dalam sebuah pabrik. Selain itu, pemilihan video ini juga karena 

memiliki objek yang sama yaitu perhiasaan dan berlian. 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Dior Jewelry 

(https://www.youtube.com/watch?v=PGQzMOqBhBo) 
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Gambar 3.2 Video Presentasi FRANK & Co. 

(https://www.youtube.com/watch?v=jOSuJcalQX4) 
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