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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Student Service merupakan bidang kemahasiswaan yang berada dalam Universitas 

Multimedia Nusantara. Bidang kemahasiswaan ini membantu mahasiswa dalam 

perizinan ataupun permohonan dokumen yang bersangkutan dengan bidang 

akademik. Fasilitas yang diberikan oleh Student Service berupa permohonan 

perizinan secara menyeluruh dalam bidang akademik perkuliahan di Universitas 

Multimedia Nusantara. Dalam pelaksanaannya, banyak mahasiswa yang kurang 

memahami mengenai proses yang berlaku di dalam Student Service. Hal ini 

membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dan akhirnya tidak bisa 

mendapatkan izin atau permohonan akademik.  

Video Tutorial merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar dan suara. Penggunaan Video Tutorial sebagai sarana pembelajaran 

bagi pelajar dalam melaksanakan tugas secara bertahap. Menurut Riyana (2009) 

sebuah media video pembelajaran dapat disajikan dengan berisikan materi yang 

bersifat bertahap. Penggunaan Video Tutorial diharapkan memberikan 

pembelajaran secara menyeluruh bagi siswa dengan mengikuti langkah-langkah 

yang diberikan. Proses produksi Video Tutorial dibuat mengikuti arahan dengan 

menerapkan langkah-langkah kerja dalam video tersebut. 

Creative Director merupakan seorang pemimpin dalam bagian department 

kreatif. Seorang Creative Director dituntut untuk mengetahui dan bisa mengolah 
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sebuah produk. Cushway (2003) menjelaskan, seorang Creative Director 

memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan 

sebuah produk untuk meningkatkan jangkauan dan tanggapan masyarakat 

mengenai produk tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab Creative Director 

dalam mengidentifikasi dan mengembangkan permasalahan yang terjadi di 

Student Service.  

Tugas akhir yang dilakukan oleh penulis yaitu membuat Video Tutorial 

mengenai Student Service. Video Tutorial tersebut menjelaskan mengenai 

tahapan-tahapan kerja dalam melakukan perizinan akademik yang terjadi didalam 

Student Service di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam proses pengerjaan 

Video Tutorial mengenai Student Service tersebut penulis berprofesi sebagai 

Creative Director. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Creative Director dalam pembuatan Video Tutorial tentang 

Student Services Universitas Multimedia Nusantara ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini dibatasi oleh tanggung jawab 

seorang Creative Director dalam tahap pra produksi hingga pasca produksi.  

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui 

tugas dan tanggung jawab seorang creative director dalam proses pembuatan 
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video tutorial tentang Student Service di Universitas Multimedia Nusantara dari 

tahap pra produksi sampai tahap pasca produksi. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada penulis serta 

pihak akademis. Manfaat mengenai tugas yang dilakukan dan tanggung jawab 

dalam proses pembuatan video tutorial tentang Student Service. Penulis berharap 

project tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap 

pembuatan Video Tutorial yang membantu mahasiswa mengetahui bagaimana tata 

cara melakukan perizinan ataupun permohonan akademik. Dalam project tugas 

akhir ini, penulis belajar dan mengetahui tugas-tugas yang di jalankan oleh 

penulis sebagai Creative director. Tentunya hal ini dapat menambah wawasan dan 

menambah pengalaman yang bisa digali dalam bidang perfilman.  

Peran Creative... Aria Ranggapati Rapingi, FSD UMN, 2016 




