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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir penulis menggunakan sumber literatur 

yang berkaitan dengan teori peranan seorang Art Director dalam project company 

profile. Menurut Rizzo (2005), tugas Art Director adalah departemen yang 

membangun konsep desain artistik dari tahap pra produksi hingga produksi, yang 

dibantu oleh seorang Copywriter dan seorang Creative Director. (hlm. 33). 

Menurut Dancyger (2006), kamera movement adalah pergerakan kamera yang 

dinamis dan energi yang mempunyai suatu tujuan untuk menyampaikan pesan 

yang lebih menarik melalui sebuah frame (hlm. 91) 

2.1 Video Company profile 

Menurut Sweetow (2011), company profile merupakan suatu pencitraan dari 

perusahaan yang di dalamnya memuat ringkasan deskripsi tentang informasi 

perusahaan. Dari sejarahnya, sumber daya, struktur, investasi, SDM, reputasi dan 

jasa atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. (hlm. 2). Menggungah video 

company profile kedalam internet, merupakan peluang yang dapat digunakan 

untuk memperkenalkan perusahaan semakin luas. Corporate video adalah media 

promosi yang  digunakan untuk memperkenalkan suatu citra perusahaan kepada 

masyarakat atau klien perusahaan. Corporate video merupakan suatu gambaran 

secara umum proses kemajuan atau kelebihan dari perusahaan. (hlm. 6) Tim 

produksi dalam memproduksi video company profile terdapat 4 kru inti yaitu 

Account Executive (producer management), Copywriter (Editor), Creative 
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Director (Director) dan Art Director (Director of photography). Dalam pembagian 

job desk dijelaskan sebagai berikut : 

1. Account Executive (producer) mempunyai tugas sebagai penghubung antara 

klien dengan tim produksi, menyusul proposal, mengelolah budgeting, 

mengumpulkan data tentang perusahaan dan membuat jadwal produksi. 

2. Copywriter, mempunyai tugas sebagai penterjemah client brief menjadi script. 

Menuangkan setiap ide kedalam tulisan dan dapat mewujudkannya kedalam 

bentuk visual. 

3. Creative Director, mempunyai tugas mengarahkan talent dalam setiap adegan, 

saat pengambilan gambar. Bertanggung jawab atas setiap adegan dalam 

sebuah scene. 

4. Art Director mempunyai tugas menterjemahkan script menjadi bentuk visual, 

menentukan pengambilan gambar yang baik, agar setiap informasi dapat 

tersampaikan dengan efektif. 

 

2.2. Art Director 

Menurut Mahon (2010), secara keseluruhan Art Director mempunyai peranan yang 

penting dalam pra-produksi maupun produksi. Art Director bertugas sebagai 

pembuat konsep untuk mengomunikasikan pesan melalui sebuah visual. Dalam 

tahap pra-produksi pekerjaan Art Director mencakup hampir semua tugas harus 

dikuasai. Saat proses perancangan konsep Art director bekerja bersama dengan 

seorang illustrator, photographer, typographer dan commercial director. (hlm. 

12). Seorang Art Director juga harus menentukan suatu konsep dari sudut pandang 
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yang berbeda, menciptakan ide-ide yang menarik. Art Director dapat membuat 

gambaran yang umum menjadi tidak umum, dan mudah dimengerti. Proses 

brainstroming, mencari referensi dan menentukan suatu ide dapat membantu 

seorang Art Director dalam membentuk suatu konsep-konsep yang menarik. 

(Mahon, 2010, hlm. 12). 

Seorang Art Director harus mampu berpikir out of the box, yang dimaksud 

adalah berpikir secara kreatif mampu menentukan ide-ide bentuk visual menjadi 

suatu informasi yang menarik dan efektif. Dalam fungsi persuasi, seorang Art 

Director harus dapat menampilkan sesuatu yang menarik untuk mengajak 

konsumen melihat setiap informasi yang ada dalam bentuk visual. Fungsi Art 

Director menyampaikan pesan kepada calon konsumen yang informatif, seperti 

pelayanan sebuah perusahaan, keunggulan produk dan identitas perusahaan. Art 

Director mencoba membangun kepercayaan setiap konsumen terhadap kualitas 

pelayanan perusahaan yang baik dalam memberikan pelayanan dan kualitas 

terbaik. (Mahon, 2010, hlm. 8-9). 

 

2.2.1 Tahapan kerja Art Director  

Dalam tugasnya sebagai Art Director, penulis menghasilkan sebuah breakdown 

shot yang sesuai dengan client brief dan konsep yang sudah ditentukan, maka dari 

itu dimulai dari mengumpulkan setiap data yang ada seperti client brief, 

menentukan konsep, tujuan target audience dan script. Dari data tersebut seorang 

Art Director menganalisa script draft, membuat floor plan, storyboard dan shotlist. 

(Mahon, 2010, hlm. 28) 
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Menurut Rizzo, (2005) job desk seorang Art Director dalam sebuah film 

dan periklanan adalah sebagai berikut : 

1. Seorang Art Director harus dapat berfikir secara kreatif dan menuangkan 

setiap ide dan konsepnya menjadi bentuk visual secara jelas. 

2. Membuat konsep atau gambar, dari suatu produk kepada penonton 

melalui media apapun. (hlm. 53) 

3. Bertangung jawab untuk menghasilkan sebuah tampilan visual secara 

penuh dan mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. (hlm. 54) 

4. Melakukan riset, membuat konsep sesuai dengan gambaran yang akan 

ditampilkan, dan dapat menyampaikan pesan yang dapat ditangkap oleh 

audience. (hlm. 59) 

5. Mengambil keputusan terhadap tampilan visual, dengan element-element 

design lainnya. (hlm. 59) 

Dalam dunia periklanan, Art Director bekerja sama dengan seorang 

copywriter, yang bertangung jawab terhadap tulisan dari iklan yang akan dibuat. 

Dalam proses pengumpulan informasi, tim produksi bekerja sama untuk 

mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan oleh klien. 

 

2.3 Client Brief  

Menurut Steel (1998), client brief merupakan suatu dokumen atau arsip yang 

dibuat berdasarkan atas keputusan bersama antara client dengan tim produksi. 

Dengan client brief diharap tim produksi mendapatkan informasi yang jelas 
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tentang ide kreatif dari klien (hlm. 234). Ide tersebut kemudian akan 

dikembangkan oleh tim produksi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari klien, 

yang digunakan untuk menyamakan persepsi antara klien dengan tim produksi. 

Melalui client brief setiap ide, baik dari klien maupun tim produksi agar 

terealisasi, sehingga penyampaian pesan dan media promosi dari video company 

profile dapat mencapai hasil yang terbaik. Client brief harus mampu membangun 

citra, menciptakan, mempromosikan produk dengan konsep-konsep kreatif yang 

diharapkan konsumen dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan (hlm. 52). 

Elegant merupakan suatu yang menarik, mewah, menampilkan suatu desain yang 

menarik di pandang, lalu sporty mengambarkan cepat dan mewah pada konteks 

otomotif. 

2.4 Tahapan Produksi Corporate Video  

Dalam tahap produksi video company profile, tentu tidak berbeda jauh dengan 

proses pembuatan film. Tahapan tersebut mencakup pra produksi, produksi dan 

pasca produksi.  

 

2.4.1. Pra Produksi 

Dalam tahapan ini, kita mendapatkan bahan yang akan dijadikan video atau bisa 

disebut dengan client brief. Client Brief dibutuhkan oleh tim produksi untuk 

menentukan bahan yang akan diolah untuk di rancang sesuai dengan permintaan 

client (Nugraha, 2011, hlm. 12). Client brief berisi tentang materi-materi seperti 

produk yang akan dibuat atau keterangan perusahaan dari client. Contohnya seperti 
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jenis layanan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Setelah data sudah 

terkumpul, maka copywriter akan menterjemahkan client brief menjadi naskah 

yang berupa penjelasan audio, video dan adegan yang membentuk cerita video 

company profile. Hasil naskah tersebut, akan dikonfirmasi ulang oleh klien. 

Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, atau merevisi ulang.  

Setelah naskah disetujui oleh klien, maka tim produksi akan menganalisa 

untuk mentukan jadwal shooting, casting, lokasi shooting, dan property. 

(Sweetow, 2011, hlm. 108) Tugas Art director dalam proses pra produksi adalah 

sebagai berikut (Mamer, 1995, hlm. 55-57) : 

1. Bekerja sama dengan Creative Director, menganalisa konsep hasil bentuk 

visual yang sudah ditentukan dan mempersiapkan lokasi syuting. (hlm. 55) 

2. Melakukan recce dan melihat lokasi syuting yang sudah ditentukan 

interior/eksterior. Setelah itu menentukan angle dan pencahayaan saat di 

lokasi. (hlm. 55) 

3. Art Director menetukan tampilan dan suasana sesuai dari hasil konsep 

mencakup komposisi, pencahayaan dan warna. (hlm. 56) 

4. Art Director mencatat kebutuhan alat yang digunakan untuk keperluan 

shooting sesuai dengan desain visual  yang sudah ditentukan. Bekerja sama 

dengan Creative Director menentukan sarana peralatan dan bahan artistik 

yang diperlukan dalam proses syuting. (hlm. 57). 
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2.4.2. Produksi  

Menurut Sweetow (2011), dalam tahap ini, shooting dilakukan berdasarkan naskah 

dan storyboard yang sudah dibuat berdasarkan atas keputusan bersama antara tim 

produksi dengan klien (hlm. 159). Seorang Art Director harus dapat memastikan 

bahwa adegan yang dibuat mencerminkan konsep visual sesuai dengan pesan yang 

ingin disampaikan kepada penonton. Syuting tidak harus sesuai dengan urutan 

adegan biasa dirancang sesuai dengan yang paling mudah untuk syuting. Dalam 

pengambilan stok gambar lebih banyak dapat digunakan untuk arternatif saat 

editing, dan juga untuk menghindari kekurangan stock shoot gambar. Pengulangan 

syuting akan memakan biaya produksi, waktu dan tenaga.  

 

2.4.3 Pasca Produksi 

Dalam tahapan ini, seorang editor mengolah data hasil syuting yang mencakup 

music development / scoring, audio mixing voice over, editing offline dan online 

editor. Proses editing offline dilakukan untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh dari hasil syuting, secara urut sesuai dengan naskah dan storyboard. 

Kemudian memasukkan voice over ke dalam video company profile. (Sweetow, 

2011, hlm. 183). 

 

2.5 Pengertian Camera movement 

Menurut Dancyger (2006), camera movement adalah pergerakan kamera yang 

dinamis dan energik mempunyai suatu tujuan untuk menyampaikan pesan yang 

lebih menarik melalui sebuah frame. Dalam setiap pergerakan kamera, mempunyai  
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mood yang ingin dibangun dan tujuan atau motivasi yang akan disampaikan 

kepada penonton. Suasana yang dapat dibangun yaitu dapat mengekspresikan 

kegembiraan, menunjukkan perubahan sudut pandang, dinamis dan efek dramatis. 

(hlm. 91). 

 

2.5.1. Jenis Pergerakan Kamera 

Beberapa jenis kamera movement dibagi menjadi : 

 

2.5.2. Pan Left and Pan Right  

Pergerakan horizontal pada kamera dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, 

namun posisi kamera tetap sama pada posisi, kamera movement digunakan untuk 

menujukan shot yang luas atau panorama. (Brown, 2011, hlm. 64). Jenis dari 

pergerakkan kamera ini lebih menggunakan head tripod yang menjadi titik tumpu 

untuk setiap pergerakan kamera. Jenis ini digunakan untuk mengikuti pergerakan 

aktor yang bergerak sehingga visual yang digambarkan menjadi lebih dinamis. 

(Mercado, 2011, hlm. 131). 

 

2.5.3. Tilt Up and Tilt Down 

Pergerakan kamera secara vertikal yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas 

namun posisi kamera tetap sama (Brown, 2011, hlm. 64). Pergerakkan kamera ini 

digunakan untuk menunjukan shot yang saling berhubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Penggunakan kamera movement ini mengunakan tripod 

sehingga hasil yang didapatkan akan lebih halus (Marcado, 2011, hlm. 137). Jenis 
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ini digunakan untuk memberikan gambaran secara utuh dan motivasi dari shot 

sebelumnya. 

 

2.5.4. Move In and Move Out 

Move in adalah pergerakan kamera yang bergerak mendekati objek atau menjauhi 

objek namun posisi kamera tetap sama. (Brown, 2011, hlm. 64). Pegerakkan 

kamera ini digunakan untuk menunjukkan emosi aktor dalam sebuah frame. Move 

out yaitu kebalikan dari move in, yang digunakan untuk meningkatkan ketegangan. 

(Macado, 2011, hlm. 143). 

 

2.5.5. Zoom In and Zoom Out 

Kamera movement ini memanfaatkan dari kinerja lensa yang mempunyai jarak 

yang variatif. Jenis dari pergerakkan kamera ini jarang digunakan dalam dunia 

perfilman, karena memberikan hasil yang kurang dramatis. (Brown, 2011, hlm. 65) 

 

2.5.6. Floating 

Kamera movement yang memanfaatkan goncangan pada kamera, sehingga hasil 

yang diberikan tidak terlalu smooth. Floating biasa dilakukan dengan hand held 

menggunakan tangan sebagai tumpuan utama untuk memegang kamera atau 

dengan menggunakan tali pada kamera yang dikaitkan dileher menahan kamera 

kedepan, untuk mendapatkan hasil yang sedikit lebih smooth. (Brown, 2011, hlm. 

68). Prinsip floading kurang lebih sama dengan menggunakan Steadicam shot 

yaitu pergerakan pada kamera yang mengikuti aktor saat adegan dimulai. 
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(Mercado, 2011, hlm. 161). 

 

 

 

2.6 Blocking kamera 

Penempatan atau peletakan kamera pada sebuah subjek dan objek sesuai dengan 

script lock atau storyboard. Blocking kamera sangatlah penting untuk seorang 

talent karena, saat melakukan syuting talent harus mengingat blocking yang sudah 

ditentukan oleh Art Director, agar setiap scene dapat berjalan dengan baik. Fungsi 

blocking dalam film yaitu membantu aktor dalam berpikir secara cepat untuk 

berdialog apa dan dimana, saat blocking sudah dikuasai oleh aktor membuat 

mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, pada scene yang sudah 

ditentukan. (Pramaggiore & Wallis, 2008, hlm. 192) 

 

2.7 Angle 

Angle adalah jarak besarnya sudut pandang pada kamera untuk menentukan 

pengambilan subjek dan penempatan sudut pengambilan gambar terhadap objek. 

Angle berpengaruh, terhadap informasi yang diterima oleh audience. Fungsi dari 

angle sendiri yaitu menentukan sudut pandang pengambilan gambar pada kamera, 

pada situasi terentu dalam sebuah scene (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 33). 

Jenis-jenis angle kamera yaitu 

 

2.7.1 Eye Level  

Penempatan kamera pada posisi sejajar horizontal dengan mata subjek. Yang 
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menghasilkan padangan mata manusia, pada teknik ini digunakan untuk 

memberikan informasi kepada audience, apa yang sedang terjadi dan sedang 

melakukan apa. (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 40). 

2.7.2 Low Angle  

Penempatan kamera pada posisi dibawah subjek, sehingga objek lebih tinggi dari 

posisi kamera. Efek yang ditimbulkan yaitu subjek menjadi lebih besar, gagah dan 

dalam pengambilan low angle. Low angle banyak digunakan untuk syuting 

arsitektur sebuah bangunan agar terkesan kokoh dan megah. (Thompson & Bowen, 

2009, hlm. 42). 

 

2.7.3 High Angle 

Penempatan posisi kamera lebih tinggi dari subjek yang memberikan efek kepada 

audience sesuatu yang kecil dan lemah. (Thompson & Bowen, 2009, hlm. 41). 

 

2.8 Floor Plan 

Floor plan merupakan persiapan yang dilakukan untuk menentukan posisi kamera, 

pencahayaan, aktor, set prop  dan lokasi. Floor plan digambarkan sesuai dengan 

set yang sudah ditentukan bersama. Dalam membuat floor plan juga, kita harus 

melakukan beberapa tahap yaitu melakukan recce atau datang langsung ke lokasi 

dan melakukan survey tempat yang digunakan shooting, test pengambilan angle 

kamera dan memberikan gambaran lighting yang tepat, agar saat syuting dapat 

berjalan dengan lancar. (Lyver, 2001, hlm. 148) 
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2.8.1 Storyboard 

Menurut (Lyver, 2001, hlm. 69-70) Storyboard merupakan suatu kumpulan 

gambar bercerita, yang disusun berdasarkan script untuk mencapai ide atau 

gagasan kepada Art Director. Storyboard mempermudah Art Director untuk 

mengambarkan apa yang ingin di sampaikan. Storyboard sangat penting saat 

production berlangsung agar setiap kameramen, pemain atau kru dapat bekerja 

sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan dapat memberikan gambaran secara 

jelas visual yang ingin di sampaikan.  

 

2.8.2 Shotlist 

Merupakan suatu gambaran shot type yang digunakan pada saat syuting 

berlangsung, bukan hanya itu shotlist juga digunakan untuk menentukan adegan, 

peralatan yang digunakan, lama durasi dan keterangan deskrispsi dalam shot. 

(Lyver, 2001, hlm. 169). 

 

2.9 Colour 

Warna adalah suatu tampilan benda yang terkena pantulan cahaya sehingga 

merangsang otak penulis, dalam menampilkan sebuah warna-warna yang 

berhubungan dengan psikologis dan fisiologis. Warna juga digunakan untuk 

menyampaikan sebuah ide dan informasi. (Patterson, 2004, hlm. 3). 
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