
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



14 

 

BAB III  

METODOLOGI  

3.1 Gambaran Umum 

Pembuatan video company profile Persari adalah video yang memperkenalkan 

lokasi dan set studio kepada klien dan production house yang ingin menyewa dan 

menggunakan studio untuk keperluan syuting baik dalam pembuatan iklan, film 

layar lebar, dan sinetron. Penulis selaku art director bekerja untuk merancang 

visual sesuai dengan keinginan klien yang dituangkan kedalam client brief yang 

berkonsep efisiensi, konsep yang telah di setujui oleh client dan creative director 

agar dapat memperkenalkan set studio yang dimiliki oleh Persari. Untuk 

menerapkan kedalam gambar penulis menggunakan medote kualitatif dan studi 

literatur yang melibatkan teori – teori yang terpercaya.  

3.1.1 Client Brief  

Pembuatan visual pada proses syuting video company profile berdasarkan isi dari 

client brief sebagai panduan untuk pembuatan video. Data dari client brief 

merupakan pembicaraan antara account executive dengan klien, setelah 

mendapatkan isi dari client brief  barulah creative director merancang konsep 

yang sesuai dengan keinginan client dan pembuatan naskah yang dilakukan oleh 

copywriter. Setelah pembuatan naskah barulah penulis yang bekerja sebagai art 

director merancang visual gambar yang sesuai dengan isi naskah dan panduan 

dari client brief agar sesuai dengan keinginan klien. 

Perancangan Art Director..., Rois Felixander, FSD UMN, 2017
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3.2. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan video company profile Persari penulis berperan sebagai art 

director yang bertugas untuk mengolah naskah dan client brief kedalam bentuk 

visual. Penulis merancang dari segi pergerakan kamera, angle camera, pada scene 

3 dan 4 serta penggunaan infografik pada scene 2 dan 10 sehingga visual dapat 

tersampaikan sesuai keinginan klien untuk memperkenalkan studio persari. 

3.3. Peralatan  

NO Nama Peralatan Jumlah 

1 Kamera sony alpha 7s  mark 1 1 

2 Converter canon for sony 1 

3 Tripod video yuteng 1 

4 Slider 100cm 1 

5 Mini crane 3 meter 1 

6 Dji phantom 3 profesional (drone) 1 

7 Memory card sandisk Extreme pro 32Gb 2 

8 Laptop dell  1 

9 Batrey sony  2 

10 Lensa canon 17-85mm f3.5-5.6 1 

11 Lensa Canon 35mm f2.0 1 

 

Table 3.1  peralatan 

(dokumentasi pribadi penulis) 
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3.4. Tahapan Kerja 

Pada proses produksi penulis bekerja bersama account executive, creative 

director, copywriter, dan art director. Berikut adalah tahapan kerja yang 

dilakukan oleh penulis : 

1. Account executive membuat janji kepada klien untuk meminta data untuk 

melakukan pendataan kedalam client brief yang berisikan keinginan dari 

klien yang memiliki poin utama yaitu untuk memperkenalkan studio yang 

dimiliki Persari. 

2. Setelah client brief telah didapat barulah account executive mengadakan 

rapat untuk merancang konsep yang dipimpin oleh creative director. 

3.  Penulis dalam satu kelompok melakukan pengecekan lokasi ke studio 

Persari agar mendapatkan gambaran untuk pembuatan naskah dan 

perancangan visual yang dikerjakan oleh art director 

4. Setelah mendapatkan konsep yang diinginkan barulah copywriter menulis 

naskah dan perancangan musik serta bagian wawancara untuk dimasukan 

kedalam video. 

5. Dari naskah yang telah dibuat barulah penulis yang berperan sebagai art 

director menganalisa naskah yang telah dibuat dan melakukan riset atau 

mencari referensi untuk pembuatan video agar visual yang dibuat dapat 

disampaikan.  

Perancangan Art Director..., Rois Felixander, FSD UMN, 2017
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6. Setelah melakukan riset baik kelokasi studio Persari maupun hasil 

referensi dari situs media sosial YouTube barulah penulis membuat shotlist 

dari naskah yang telah dibuat oleh copywriter 

7. Setelah semua data telah terkumpul barulah melakukan proses syuting, 

syuting berlngsung selama 4 hari 

8. Penulis juga melibatkan pengambilan udara yang menggunakan jasa pilot 

pesawat drone namun tetap melakukan pengawasan dan sesuai dengan 

floor plan yang telah dibuat oleh penulis. 

3.4.1. Floor Plan  

 

Gambar 3.1. Floor Plan Scene 2  

Perancangan Art Director..., Rois Felixander, FSD UMN, 2017



18 

 

 

Gambar 3.2. Floor Plan Scene 4  

 

 

Gambar 3.3. Floor Plan Scene 4  

 

Gambar 3.4. Floor Plan Scene 3 
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Floor plan ini penulis pergunakan untuk kepada kru yang bertugas untuk 

mengoprasikan drone untuk mempermuda pada saat syuting berlangsung, shot ini 

akan dimanfaatkan untuk peletakan poin dan gambar yang mengisikan informasi 

dari setiap bangunan yang ditangkap oleh drone 

3.4.2. Story board  

 

Gambar 3.5. Storyboard exterior 

 

 

Gambar 3.6. Storyboard interior 

 

Perancangan Art Director..., Rois Felixander, FSD UMN, 2017



20 

 

3.5. Acuan      

Dalam pembuatan video company profile perusahaan Persari penulis mengambil 

acuan dari karya video yang telah dibuat supaya penulis memiliki gambaran 

pembuatan video company profile. 

 

3.5.1. Acuan gambar  

 

Gambar 3.7. Infografis Peta Rio de janeiro city 
(3D infographic video of Rio de Janeiro city, 2015) 

 

 

Penulis menggunakan referensi pada pergerakan motion pada pemberian poin 

infografik  
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Gambar 3.8. Video company profile Angkasa Pura 
(Angkasa Pura Airports Video Profile, 2016 ) 

 

Dari acuan di atas penulis menjadikan referensi pada penggunaan Google Map 

dan menjadikan peta pemetaan yang diberikan gambar dan tulis sebagai 

infografik.   

 

 

(Gambar 3.9. Infografik video company profile universitas UIN) 
(video company profile universitas UIN,2016) 
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Dari gambar tersebut penulis menjadikan sebagai referensi adalah poin serta 

pemberian tulisan sebagai penanda dari bangunan yang ada pada studio persari, 

untuk pembuatan infografik. 

 

 

 

(Gambar 3.10. Acuan video company profile universitas UIN) 
(video company profile universitas UIN, 2016) 

 

 

Acuan untuk infografik yang akan penulis praktekan pada pergerakan flight 

camera serta contoh untuk pemberian poin pada setiap bangunan.  
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