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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Video company profile Universitas Multimedia Nusantara merupakan proyek yang 

penulis buat dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. Penulis sebagai account 

executive  selaku  penanggung  jawab penuh dalam pembuatan video ini. Durasi 

video ini 5 menit dengan konsep pembuatan video bertema hi-tech dengan 

mengusung visi UMN yaitu berbasis multimedia. Dalam pembuatan laporan ini 

penulis menggunakan metode kualitatif, metode ini dilakukan dengan berperan 

langsung dalam proses produksi serta pengumpulan data dari berbagai literatur 

sebagai bahan referensi pembuatan video company profile sebagai account 

executive.  

Penulis sebagai account executive dituntut untuk menampilkan kemegahan 

gedung UMN dengan shot pengambilan gambar dengan menggunakan drone. 

Selain itu, penulis memperlihatkan kelebihan UMN dari segi fasilitasnya yang 

memadai calon mahasiswa yang alat-alatnya sudah sesuai dengan saat di dunia 

kerja nantinya, serta kelebihan unit kegiatan mahasiswa sebagai pembentukan soft 

skill. Penampilan 90% sebelum wisuda mahasiswanya rata-rata sudah bekerja 

dengan beberapa perusahaan yang bergengsi yang turut bekerja sama dengan 

UMN, ada beberapa perusahaan dan universitas baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Kerjasama dengan beberapa kampus lain ini tujuannya untuk 

menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten untuk meraih gelar S1 dan S2. 
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3.1.1. Sinopsis 

Video company profile  ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Leo 

(18) yang pada awalnya sempat kebingungan memilih sebuah universitas, yang 

pada akhirnya cowok berbaju biru pada video ini memilih Universitas Multimedia 

Nusantara yang berbasis multimedia ICT (Information and Communication 

Technology). Selain karena universitas ini berbasis ICT tentunya tak kalah dengan 

melihat gedung nya yang megah sehingga ia masuk UMN denganmenunjukkan 

kelebihan-kelebihan UMN, kredibilitas yang unggul dan berbagai penunjang 

kebutuhan sebagai mahasiswa tentunya. Apalagi ditambah dengan UMN sendiri 

bekerjasama dengan beberapa perusahaan dan beberapa universitas baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Leo semakin yakin masuk UMN dan di akhir video ini 

dia bersama teman-temannya mengajak siswa atau siswi yang masih bingung 

memilih untuk masuk UMN.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis disini berperan sebagai account executive yang bertugas sebagai 

penanggung jawab penuh atas terjadinya proses produksi. Sebagai account 

executive penulis bertugas mendampingi creative director dan copywriter selama 

proses produksi berlangsung agar terjalin hubungan baik serta pembuatan video 

ini dapat berjalan lancar sesuai job desk  masing-masing.  

3.1.3. Client Profile 

Universitas Multimedia Nusantara adalah klien dari penulis sebagai account 

executive. UMN merupakan klien dalam bentuk organisasi yang berhubungan 
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dengan banyak pihak. Orang yang bertugas sebagai pengurus pembuatan video 

company profile ini adalah pihak marketing UMN, dimana yang bertanggung 

jawab penuh pada proyek ini adalah bapak Arief Setyadi selaku General 

Manager. Selain Bapak Arief ada juga Ibu Debora Thea selaku Content Provider 

dan Bapak Agus selaku penanggung jawab laboratorium UMN.  

3.2. Tahapan Kerja 

Ada tiga tahapan yang dikerjakan penulis sebagai account executivesaat 

pembuatan video company profile Universitas Multimedia Nusantara, yaitu: 

1. Pra Produksi 

Pada masa pra produksi penulis selaku account executive berperan penting 

dalam proses awal pembuatan sebuah video, berikut proses awal pembuatan 

video yang dijalankan oleh penulis pada masa pra produksi: 

1. Membentuk crew 

2. Mencari klien 

3. Membuat proposal untuk klien 

4. Membahas client brief dengan crew 

5. Membuat budget estimate, time line schedule, kontrak kerja dengan 

crew, cast dan klien 

6. Membahas script dengan copywritter  

7. Membahas storyboard dengan creative director 
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8. Membahas script dan storyboard bersama dengan creative director 

dan copywritter  

9. Membahas script serta storyboard kepada klien 

10. Mencari cast yang sesuai keinginan klien 

11. Membuat perijinan lokasi untuk shooting 

12. Mencari narator 

2. Produksi 

Setelah melalui pra produksi penulis melanjutkan pada masa produksi sebagai 

kelanjutan dari pembuatan video ini berjalan dengan lancar, berikut prosesnya: 

1. Mengawasi proses jalannya produksi 

2. Mengawasi kerja creative director 

3. Ikut serta dalam pengambilan gambar 

4. Mencari tambahan crew dalam pengambilan gambar drone 

5. Mencari tambahan crew dalam pembuatan sound effect 

6. Membuat perijinan lokasi tambahan 

7. Memanage cast 

8. Mengkoordinasi konsumsi untuk cast dan kru 
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3. Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah masa produksi paling akhir dimana menjadi tolak ukur 

80% video yang di garap rampung, berikut proses pasca produksi yang penulis 

lakukan: 

1. Memberikan saran pada editor dalam pemilihan shoot yang di ambil 

2. Mengawasi copywriter dalam proses editing 

3. Mengawasi editing pembuatan dan penentuan music 

4. Mengawasi naratordalam pembacaan script 

5. Membuat jadwal bertemu dengan klien untuk memperlihatkan hasil 

rekaman dan editing 

6. Pembuatan script baru oleh klien 

7. Shooting ulang yang berkaitan dengan keinginan klien yang belum 

terpenuhi 

8. Melakukan editing baru  

3.3. Acuan 

Dalam pembuatan video company profile ini, pentingnya acuan sebagai tolak ukur 

dalam pembuatan video. Konsep yang digunakan dalam video ini adalah hi-tech. 

Tema ini sebagai bahan acuan penulis dengan menggunakan unsur film Tron, 

yang tampilan hi-tech di sini tampak jelas. Sesuai dengan target penonton untuk 
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remaja anak sekolah menegah atas dengan usia 16-19 tahun, acuan film ini sesuai 

dengan konsep keinginan klien.  

 
Gambar 3.1. Poster Tron 

(http://www.impawards.com/2010/tron_legacy_ver11.html) 

Selain itu, acuan penulis dalam pembuatan video ini juga mengacu pada 

hubungan penulis dengan klien. Berikut acuan penulis yang telah dibahas dengan 

klien untuk pembuatan video. 

3.3. Client Brief 

Dalam pembuatan proses produksi untuk pembuatan video company profile 

Universitas Multimedia Nusantara tentunya tak lepas dari peran account executive 

perihal apa saja yang diinginkan oleh client. Berikut adalah table client brief yang 

penulis lakukan ke klien sebagai bahan acuan untuk melanjutkan ke proses 

berikutnya: 
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Tabel 3.1. Tabel client brief 
  

Latar belakang -Menampilkan kemegahan gedung UMN 

-Menunjukkan kelebihan UMN dari 

fasilitasnya serta UKM sebagai soft skill 

-90% sebelum lulus dari UMN sudah banyak 

yang bekerja 

-Bekerja sama dengan perusahaan dan 

beberapa universitas baik dalam negeri 

maupun luar negeri 

-Adanya kerja sama dengan kampus luar 

negeri ini untuk menghasilkan lulusan S1 

dan S2 

Pesaing -Kampus-kampus seluruh Indonesia dengan 

memiliki program studi yang sejenis 

dengan UMN 

Kunci sukses -Fasilitas UMN yang sangat mendukung  

-Kemegahan gedung UMN 

Tujuan -Mengajak anak-anak yang baru lulus 

SMA/sederajat untuk masuk dan 

mendaftar ke UMN 

Pernyataan penting dalam video -Universitas Multimedia Nusantara adalah 

kampus yang berbasis ICT 
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Pendukung utama pada video 

yang harus di tonjolkan 

-ICT 

-Fasilitas 

-Kemegahan gedung UMN 

-Bekerja sama dengan perusahaan dan 

kampus dari dalam maupun luar negeri 

Pengembang kreatif dalam video -Posisikan diri kita sebagai calon mahasiswa 

Target penonton -Anak SMA/sederajat 

-Usia 16-19 tahun 

-Berada di seluruh Indonesia 

Ide pembuatan video -Menyampaikan dan mempromosikan UMN 

dengan story telling  agar mudah 

dipahami untuk anak usia remaja 

-Durasi 5-7 menit agar audience tetap fokus 

-Menampilkan grafis yang elegant  dan hi-

tech sebagai kampus yang  berbasis ICT 

 (sumber: dari data pribadi) 

3.4. Proses Produksi 

Dalam pembuatan tugas akhir ini sebelum penulis mengambil keputusan untuk 

membuat budgeting dan timeline schedule tentunya penulis membuat acuan dari 

script yang dibuat oleh copywriter yang di bantu juga oleh creative director. 

Selain itu, storyboard yang dibuat oleh creative director yang di bantu oleh 

copywriter juga menjadi bahan acuan penulis. Berikut adalah script dan 

storyboard acuan penulis: 
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Gambar 3.2.Script Revisi Dari Client 
(sumber: dari data pribadi) 

 

 
 

Gambar 3.3.Storyboard 
(sumber: dari data pribadi) 
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Dari acuan di atas, membuat penulis merumuskan budget, scouting 

location dan timeline schedule. Berikut adalah budgeting, scouting location dan 

timeline schedule yang penulis buat sebagai account executive: 

 
Gambar 3.4.Budgeting 

(sumber: dari data pribadi) 
 

 
Gambar 3.5.Scouting Location 

(sumber: dari data pribadi) 
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Gambar 3.6.Timeline Schedule 
(sumber: dari data pribadi) 
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