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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam proses pembuatan video company profile ini, penulis dibantu oleh kedua 

teman penulis yang bernama Christabel Fortunatus sebagai Account Executive dan 

Irvan Ananada sebagai Copywriter, dan penulis sendiri sebagai Art Director. 

Account Executive bertugas sebagai penghubung antara klien dengan tim produksi, 

bertugas untuk membuat jadwal produksi, membangun hubungan kerja dan 

kesepakatan dengan klien. Seorang Copywriter bertugas menerjemahkan client 

brief menjadi script, yang menghasilkan sebuah naskah. Sedangkan posisi penulis 

dalam project ini sebagai Art Director bertugas dalam membuat perancangan 

konsep, blocking kamera, pemilihan angle, warna dalam props dan set dalam scene 

2, 6 dan 7, berdasarkan konsep elegant dan sporty. 

Dalam prosesnya penulis berperan juga dalam mengarahkan aktor, 

menentukan blocking yang tepat, sehingga dalam proses syuting dapat berjalan 

dengan baik. Video company profile perusahaan Permaisuri ini mempunyai konsep 

elegant dan sporty sesuai dengan konsep client brief, dan berdurasi 4 menit. Video 

tersebut nantinya akan digunakan untuk sebagai media promosi di website 

Permaisuri, sehingga setiap customer Permaisuri dapat melihat apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan Permaisuri melalui media video profile.  

Dalam proses wawancara dilakukan saat rapat bersama dengan tim produksi, 

di kantor perusahaan Permaisuri dengan narasumber bapak Wibowo Santosa. 
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Informasi yang penulis dapatkan digunakan untuk membuat suatu ide konsep yang 

menjadi bekal untuk membuat video company profile. Dalam proses syuting kami 

menghabiskan waktu lima hari, di tanggal 10 dan 11 tim produksi melakukan 

syuting di kantor pusat Permaisuri yaitu di jalan Mahakam 1 no.5 Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. Tim produksi mengambil gambar interior dan eksterior kantor, 

melakukan interview kepada Bapak Wibowo Santosa beberapa produk dan sistem 

operasi kerja. Di tanggal 11 tim produksi melakukan syuting pengambilan gambar 

sistem operasi kerja, pelayanan kepada customer dengan 2 orang talent, interior 

dan eksterior kantor cabang. Hari ketiga tanggal 7 Agustus, tim produksi 

melakukan syuting di Permaisuri BSD Jalan Kapt. S. Djojohadikusumo, 

Tangerang pengambilan gambar sistem operasi kerja, mobil Mini Cooper dan 

BMW e90 milik perusahaan Permaisuri, interior dan eksterior kantor cabang. Hari 

keempat tanggal 8 Agustus syuting di tempat yang sama, tim produksi melakukan 

pengambilan gambar beauty shot outdoor produk. Di hari terakhir tanggal 27 

Agustus tim produksi melakukan syuting di ICE, Bumi Serpong Damai yaitu tim 

produksi melakukan pengambilan gambar pameran velg GAIKINDO. Lalu di 

tanggal 15 dan 28 Desmber tim produksi melakukan pengambilan voice over oleh 

seorang voice actor bernama Bima dan pengambilan ulang sound dalam scene 

interview Bapak Wibowo Santosa. 

 

3.2 Sejarah Perusahaan Permaisuri 

Dalam Tugas Akhir video company profile ini, penulis bekerja sama dengan tim 

dan perusahaan Permaisuri. Permaisuri merupakan perusahaan yang ahli dalam 
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bidang ban dan velg, yang sudah berdiri sejak tahun 1977 Pendirinya adalah Bapak  

A.Santosa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bapak Wibowo 

Santosa, pada tahun 1992. Permaisuri mempunyai tagline “Automobile Styling 

Culture” yang artinya budaya yang sejak awal ditanamkan, sebagai ciri khas dalam 

mendadani mobil dan memberikan saran yang tepat, pada setiap konsumennya. 

 Perusahaan Permaisuri merupakan cabang dari perusahaan PT. Aneka Ban 

Jayakarta yang sudah sejak tahun 1964. Pada tahun 2015 perusahaan Permaisuri 

menambah ranah penjualannya dalam situs berbelanja online di 

www.permaisuri.com yang mempermudah pelanggannya dalam berbelanja. 

Perusahaan Permaisuri mempunyai satu kantor pusat yaitu di Jalan Mahakam 1 no. 

5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan 3 kantor cabang yaitu: 

1. Aneka Speed 

Jalan Radio Dalam F4, Jakarta Selatan 

2. Aneka Putera Santosa 

Jalan Kapten Tendean no. 5, Jakarta Selatan 

3. Permaisuri BSD 

Jalan Kapt. S. Djojohadikusumo, Tangerang 

Video company profile yang penulis buat, akan digunakan oleh perusahaan  

 

3.3 Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam video company profile ini berperan sebagai. Art Director yang 

mempunyai tugas untuk menganalisa naskah menjadi bentuk visual sesuai dengan 

konsep elegant dan sporty. Penulis bertangung jawab dalam membuat komsep, 
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menentukan blocking kamera, pemilihan angle, blocking kamera, warna dalam 

props dan set pada scene 2, 6 dan 7. Sehingga bentuk visualisasi yang diharapkan 

sebuah script, dapat terealisasikan dengan baik.  

 

3.4 Peralatan 

Peralatan yang digunakan oleh penulis dalam menjalankan tugasnya yaitu kamera 

Canon 5d Mark III, lensa 17-40mm f.4, lensa 70-200mm F2.8, lensa manual helios 

– 44-2 (22/58), tripod video, slider 80cm, 3 point lighting, laptop Macbookpro dan  

xiaomi yi. 

 

3.5 Tahapan kerja 

Dalam proses pembuatan Tugas Akhir video company profile ini, penulis 

membentuk tim dan bekerja sama dengan seorang Account Executive dan 

Copywriter. Tahapan produksi dalam Pre-Prod : 

1. Penulis melakukan proses pra-produksi dengan mengumpulkan data 

perusahaan dari berbagai sumber yang kami ketahui.  

2. Selanjutnya kami melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk 

menentukan perusahaan dari hasil yang kami dapatkan. 

3. Setelah ditentukan, seorang Account Executive melakukan tugasnya yaitu 

membuat proposal, bentuk kerjasama dan kesepakatan dengan klien dalam 

produksi.  

4. Tim Produksi datang ke perusahaan Permaisuri, untuk mengajukan proposal 

kerja sama dengan pihak dari perusahan Permaisuri. 
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5. Tahap selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data, mencari tahu lebih 

dalam tentang perusahaan Permaisuri, dengan menunjungi kantor cabang 

Permaisuri yaitu di Aneka Speed yang berada di jalan Radio Dalam Jakarta 

selatan. 

6. Penulis mewawancari pemiliki perusahaan Bapak Wibowo Santosa di 

kantor pusat Permaisuri : Jalan Mahakam 1 no. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan dan menunjungi situs resminya di www.permaisuri.com. Dari hasil 

data yang sudah penulis dapatkan, data tersebut digunakan oleh penulis 

untuk menjadi acuan dalam proses praproduksi, produksi dan pasca 

produksi. 

7. Penulis dan Account Executive membuat client brief kepada pemilik dari 

Permaisuri yaitu dengan mencatat dan mendengarkan pemilik memberikan 

gambaran secara garis besar, untuk video company profile, seperti apa yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan Permaisuri. Client brief digunakan 

untuk dijadikan acuan dalam membuat video company profile 

8. Dari client brief, penulis mendapatkan informasi yang penting, seperti 

keinginan client bentuk visualisasi apa saja yang diinginkan dan target 

perusahaan Permaisuri yaitu kalangan kelas atas. Sebagai, referensi 

informasi tersebut dapat penulis gunakan untuk membuat konsep. 

9. Lalu penulis juga mencari referensi yang didapatkan dari buku dan internet. 

Konsep-konsep yang tim produksi sepakati bersama dengan client, yaitu 

elegant dan sporty. Pengertian elegant dan sporty itu sendiri dikhususkan 

pada produk velg, ban dan mobil dari setiap pelanggan.  
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10. Saat semua data sudah didapatkan, penulis membuat konsep dari data dan 

referensi yang sudah penulis dapatkan, selanjutnya penulis bersama tim 

produksi membuat script dan melakukan recce yaitu dengan melihat lokasi 

dan menempatkan posisi kamera, angle, background, lighting, talent dan 

property sesuai dengan konsep client brief.  

11. Dari hasil recce yang sudah dilakukan, penulis membuat floor plan, 

storyboard dan shotlist sesuai dengan data yang di lapangan, data tersebut 

digunakan oleh penulis untuk proses syuting berlangsung.  

 

Tahapan produksi : 

12. Masuk ketahap produksi, proses syuting video company profile berjalan 5 

hari. Dihari pertama produksi penulis melakukan syuting dengan 

mengambil shot wawancara, produk dan proses operasi produksi kerja di 

perusahaan permaisuri.  

13. Di hari kedua kami membawa dua orang talent, berperan sebagai 

pelanggan dan orang yang berkonsultasi tentang velg dan ban yang mereka 

pilih. Bukan hanya itu saja dihari tersebut juga, penulis mengambil shot 

interior dan exterior kantor.  

14. Di hari ketiga penulis melakukan syuting di kantor permaisuri Giant Bumi 

Serpong Damai, penulis mengambil juga shot interior dan exterior kantor 

dan operasi produksi kerja. 

15. Pada hari yang sama penulis melakukan syuting dengan membawa dua 

mobil yaitu mobil BMW e90 dan Mini Cooper milik perusahaan ke ICE 
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Bumi Serpong Damai. Bukan hanya mobil saja, penulis melakukan 

negosiasi untuk membawa tiga buah velg yang mempunyai brand terkenal 

yang digunakan untuk syuting.  

 

Tahapan Post Produksi  

16. Saat penulis rasa sudah mendapatkan footage secara keseluruhan, 

Copywriter menjalankan tugasnya dengan melakukan proses editing 

offline  

17. Lalu pada tanggal 27 Agustus perusahaan Permaisuri menghubungi tim 

kami untuk ikut berpartisipasi dalam pameran mereka di GAIKINDO 

Indonesia International Auto Show. Kami pun melakukan syuting pada 

hari kelima, dengan menghadiri pameran yang berlokasi di ICE Bumi 

Serpong Damai. Dengan tambahan footage yang tim kami lakukan, 

membuat video company profile menjadi lebih baik dan menarik. 

 

3.6 Referensi  

Dalam tahap pra produksi video company profile ini, penulis mempunyai beberapa 

referensi yang menjadi acuan dalam tugas akhir. Referensi tersebut adalah video 

company profile Kereta Api Bandara Railink, dan Speed Creed: FOCI's Bandung 

touring 2013 Coverage (Bandung, Indonesia). 

Peranan Art... Andreas Reandy Setiawan, FSD UMN, 2016




