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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Sweetow (2011) corporate video adalah suatu hal yang berpotensi besar 

dalam hal finansial yang merupakan suatu genre real film dimana video tersebut 

dapat mempresentasikan suatu perusahaan (hlm. xvii). Dampak dari suatu 

corporate video berpotentsi besar dalam hal finansial karena selain memberikan 

informasi yang menarik, penonton juga dapat merasakan daya tarik tersendiri  

dengan apa yang ditawarkan dalam suatu corporate video. 

 Menurut Mahon (2010) Art director bertugas merancang "visual” dari 

sebuah iklan. Selain membuat iklan terlihat bagus, menarik dan memaksimalkan 

dampak dari pesan iklan itu sendiri (hlm. 10). Semua visual yang ditampilkan 

dalam suatu corporate video merupakan tanggung jawab dari art director. 

 Menurut Gibbs (2002) mise en scene adalah gaya visual yang ditampilkan 

dalam frame. Visual yang dimaksud seperti tata kamera, dekorasi, properti, para 

aktor, kostum, dan pencahayaan. Mise en scene meliputi apa yang penonton dapat 

lihat dan bagaimana cara kita diajak untuk melihatnya (hlm. 1). Penulis sebagai 

art director bertugas mendesain mise en scene dalam corporate video CODE ID. 

 Proses dalam pembuatan corporate video CODE ID pada awalnya account 

executive yang bertugas mencari klien, jika klien berminat dan tertarik untuk 

bekerja sama seperti CODE ID tahap selanjutnya melakukan meeting untuk 

membahas dan mendapatkan informasi-informasi dari perusahaan video seperti 
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apa yang ingin dibuat. Kemudian creative director bertugas untuk menentukan 

konsep, konsep fun menjadi salah satu terwujudnya corporate video CODE ID ini. 

Konsep Fun tersebut diberikan kepada copywriter untuk menerapkan dalam 

proses pembuatan naskah. Jika naskah telah sesuai dengan konsep creative 

director berikutnya melakukan meeting untuk dibahas bersama pihak perusahaan 

CODE ID apakah dalam naskah tersebut ada yang perlu ditambahkan atau tidak. 

Setelah naskah telah selesai selanjutnya diserahkan kepada art director untuk 

merancang visual yang seperti apa dan tentunya bentuk visual tersebut 

berhubungan dengan konsep creative director. Setelah selesai masuk ke masa 

produksi, pasca produksi dan terakhir meeting dengan perusahaan apakah 

corporate video yang dibuat sesuai yang diinginkan. 

 Corporate video CODE ID adalah untuk perekrutan pekerja, yang ingin 

kita tekankan yaitu menjelaskan CODE ID itu sendiri dan bagaimana 

menyenangkannya bekerja di CODE ID. Ditunjukkan dengan kebersamaan 

pemimpin perusahaan dan karyawan begitu akrab satu sama lain dalam keseharian 

mereka di kantor. Dengan adanya corporate video  CODE ID ini ditargetkan 

untuk penonton sehingga tertarik bergabung menjadi karyawan di CODE ID. 

 Penulis sebagai art director dalam proses produksi corporate video CODE 

ID. Pada TA (Tugas Akhir) ini, maka penulis meneliti dan merancang sesuai judul 

“Peran Art Director dalam Desain Mise En Scene pada Corporate Video CODE 

ID” untuk laporan tugas akhir. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berikut permasalahan sebagai fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana art director berperan dalam menerapkan konsep Fun dari creative 

director dengan menerapkan desain mise en scene dalam corporate video CODE 

ID?  

1.3. Batasan Masalah 

Pada perancangan dan penelitian ini terdapat batasan-batasan agar proses menjadi 

fokus. Penulis menetapkan peran art director di tahap pra produksi dan produksi 

dalam desain mise en scene yang ditelusuri berkenaan dengan pembuatan 

corporate video CODE ID. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Pada penelitian ini penulis ingin memberikan informasi secara lebih terperinci 

mengenai proses, alasan dan tujuan membuat corporate video CODE ID. Selain 

merancang atau membuat corporate video CODE ID dan juga peran dari art 

director itu sendiri sehingga konsep dari creative director dapat terlaksanakan. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi penulis: 

Penulis dapat mengetahui dan menuliskan tugas-tugas serta peran sebagai art 

director dalam corporate video CODE ID. 
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2. Manfaat bagi orang lain: 

Adanya laporan tugas akhir ini orang lain mendapatkan gambaran atau 

mengetahui peran dan tugas-tugas dari art director dalam corporate video. 

3. Manfaat bagi Universitas: 

Adanya laporan tugas akhir ini mahasiswa/mahasiswi mendapatkan referensi 

atau penjelasan seputar tentang art director dalam corporate video untuk 

mahasiswa yang akan atau sedang membuat tugas akhir 

.
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