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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pengaruh media massa. Media massa 

merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penerima 

melalui alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Media 

massa telah berubah begitu banyak, dimulai dari awal abad ke-20. Menurut 

McQuail (2010), Terdapat alasan sosial, ekonomi, dan teknologi atas perubahan 

ini yang cukup nyata. Sebagaimana penulis melihat media baru sangat beragam 

dan tidak mudah didefinisikan, tetapi tertarik terhadap media baru seperti media 

digital yang memasuki ranah komunikasi massa secara langsung atau tidak 

langsung memiliki dampak terhadap media massa tradisional. 

Di era globalisasi sekarang ini, pengguna media massa cetak mulai beralih 

ke media digital. Media digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi. Hal tersebut terjadi karena kehidupan masyarakat saat ini dekat dengan 

internet. Banyak sekali perusahaan media cetak yang tetap mempertahankan 

identitasnya sebagai media cetak tetapi juga menambahkan produk-produk yang 

bersifat digital. Salah satunya PT MNI Entertaiment merupakan satu perusahaan 

yang berbasis media cetak di Indonesia. PT MNI Entertaiment mulai berkembang 

ke media digital yang bersifat online dengan membuat website, aplikasi 

smartphone, dan konten di youtube. 
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Dengan berkembangnya teknologi setiap pekerjaan dapat dilakukan 

dengan lebih cepat dan juga dapat dikemas dengan menarik, salah satu contohnya 

adalah media audio visual. Selain dapat menyampaikan informasi lebih efektif, 

audio visual juga merupakan sebuah media informasi yang sedang berkembang 

dengan pesat saat ini. Salah satu bentuk dari audio visual yang sangat diperlukan 

untuk sebuah perusahaan adalah corporate video (company profile). Namun, 

seiring dengan perkembangannya PT MNI Entertaiment membutuhkan corporate 

video pada perusahaannya. Alasan PT MNI Entertaiment ingin mempunyai 

corporate video karena corporate video salah satu media promosi yang paling 

efektif dalam dunia bisnis, karena melalui perpaduan media visual dan audio 

dapat mempersentasikan keunggulan sebuah perusahaan dengan efektif dan 

efesien kepada penonton. 

Selain itu, PT MNI Entertaiment ingin memperkenalkan produk-produk 

mereka dari yang bersifat media cetak sampai produk mereka terbaru yang 

bersifat digital kepada konsumen dan rekan bisnis mereka. Dengan corporate 

video diharapkan dapat merepresentasikan identitas dari PT MNI Entertaiment 

dan menampilkan produk-produk mereka dengan konsep dinamis dan elegan 

sesuai dengan target market mereka yaitu masyarakat kelas B keatas, dan juga 

sebagai media yang tidak hanya dikenal mempunyai produk-produk yang bersifat 

cetak, tetapi juga mempunyai produk-produk digital. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan creative director dalam memvisualisasikan konsep dinamis 

dan elegan? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada tugas creative director dan 

konten pembahasan akan dilihat dari tahap pra produksi dan produksi yaitu pada 

pengembangan client brief.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan proposal Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

memvisualisasikan konsep dinamis dan elegan pada corporate video PT MNI 

Entertaiment. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat Tugas akhir ini dapat membuat penulis mengerti tentang peran 

creative director dalam produksi corporate video. Selain itu, dengan menulis 

laporan ini, penulis lebih mengerti mengenai teori dasar yang mendukung 

penulis dalam mewujudkan konsepnya. 

2. Bagi pembaca dapat menambah referensi dalam mengaplikasikan corporate 

video, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian. 

3. Bagi Universitas dapat menjadi bahan literatur dan informasi tambahan 

mengenai video perusahaan. 
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