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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1    Gambaran Umum 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai sutradara dalam pembuatan video 

company profile untuk perusahaan Balder Goods. Penulis bertugas mengatur semua 

kru produksi beserta dengan talent selama pembuatan company profile untuk 

perusahaan Balder Goods. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Sinopsis dari video company profile ini bercerita tentang Boy, seorang lelaki yang 

sangat suka dengan dompet yang berbahan kulit. Suatu hari, Boy merasa sangat 

kecewa ketika melihat dompet kulit yang ia miliki menjadi rusak. Boy yang sangat 

terobsesi dengan dompet kulit pun akhirnya ingin membuat dompet kulit dengan 

kualitas yang bagus dan kemudian ia mencoba membuat dompet kulit buatan 

tangannya sendiri. Kemudian, Boy pun mulai mendesain model dompet kulit yang 

diinginkan olehnya. Setelah itu, Boy pun mulai memotong bahan dompet kulit 

sesuai dengan desain yang telah ia desain.  

Setelah memotong dompet kulit tersebut, Boy pun mulai melubangi sisi luar 

kulit yang kemudian dijahit oleh Boy. Boy pun mulai menjahit design dompet 

kulitnya dan menyelesaikan dompet kulit buatannya dengan teliti. Beberapa tahun 
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kemudian, Boy menggunakan dompet kulit yang sudah ia buat dengan teliti untuk 

tapping kartu di tempat ia kerja. 

 

3.1.2. Profile Client 

Perusahaan Balder Goods berdiri sejak tahun 2015 oleh Leonardus Nicholas & 

Daniel Junio. Keinginan untuk mendirikan perusahaan Balder Goods dimulai dari 

hobi dan keinginan sang pendiri untuk membuat produk berbahan kulit yang 

berkualitas bagus dan inovatif untuk semua orang. Perusahaan Balder Goods 

menciptakan banyak produk berbahan kulit seperti dompet, card case, laptop case, 

key wallet, dan handphone pouch. Bahan dari produk buatan perusahaan Balder 

Good ini sendiri juga dibuat dari Horween US leather tannery dan finest local 

leather tannery yang merupakan bahan kulit berkualitas bagus dan jika dipakai 

dalam jangka waktu lama kulit itu tidak akan rusak, namun akan mengalami proses 

tanning yang membuat warna dari kulit tersebut menjadi lebih gelap namun tetap 

mengkilap. 

 Perusahaan Balder Goods mengutamakan kualitas dari produk yang 

diproduksi oleh perusahaan Balder Goods. Produk yang diproduksi juga harus 

dibuat dengan tangan dan perusahaan Balder Goods juga memiliki garansi seumur 

hidup untuk semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan Balder Goods. 

Perusahaan Balder Goods menjamin produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang 

sangat baik, sehingga bila ada kerusakan pada produk Balder Goods akan diperbaiki 

dan diganti oleh perusahaan Balder Goods. 
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3.1.3. Client Brief 

Penulis melakukan proses client brief bersama dengan Daniel Julio dan juga 

Leonardus Nicholas selaku C.E.O. dari perusahaan Balder Goods. Penulis 

melakukan proses client brief bersama dengan kru produksi penulis dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan tentang latar belakang perusahaan Balder Goods 

dan bagaimana proses pembuatan produk dari perusahaan Balder Goods itu sendiri. 

 Dari proses client brief yang dilakukan penulis bersama dengan kru 

produksi, penulis mendapatkan jawaban tentang profile dari perusahaan Balder 

Goods itu dan juga proses pembuatan dompet kulit produksi Balder Goods. Penulis 

juga mendapatkan cerita tentang latar belakang C.E.O. mendirikan perusahaan 

Balder Goods tersebut serta target audience perusahaan Balder Goods yang 

menargetkan para dewasa muda berusia 20-30 tahun. 

 Lalu, penulis mendapatkan hasil bahwa client ingin menciptakan sebuah 

produk berbahan kulit yang disukainya namun dengan kualitas yang lebih baik dari 

perusahaan saingan mereka. Perusahaan Balder Goods lebih mengutamakan 

kualitas dari produk yang dibuat oleh perusahaan Balder Goods dan tidak 

mengutamakan banyaknya produk yang diciptakan oleh perusahaan Balder Goods 

tersebut. 

 

3.1.4. Peralatan 

Penulis menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak selama masa pra 

produksi untuk membuat gambaran pada saat produksi. Penulis menggunakan 

Macbook Pro sebagai perangkat keras dan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat 
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shot list dari cerita yang sudah dirancang oleh penulis bersama dengan tim produksi 

penulis.  

 

3.2. Proses Kerja 

Proses pembuatan corporate video untuk perusahaan Balder Goods ini dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu pra produksi, produksi dan paska produksi. Pada masa pra 

produksi, penulis bersama produser melakukan wawancara dan riset untuk 

mengetahui lebih detail tentang perusahaan dan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan Balder Goods tersebut. Penulis melakukan riset terhadap perusahaan 

Balder Goods dengan observasi dan wawancara langsung kepada C.E.O. 

perusahaan Balder Goods. Penulis melakukan riset selama 3 hari dimana hasil riset 

dari penulis ini mencakup riset tentang perusahaan Balder Goods dan riset tentang 

proses pembuatan dompet kulit itu sendiri. Setelah penulis mendapatkan 

pengetahuan yang cukup tentang perusahaan dan produk yang diproduksi oleh 

perusahaan Balder Goods, penulis bersama kru produksi membuat konsep dan 

cerita untuk menunjukkan kualitas dari produk perusahaan Balder Goods tersebut.  

 Setelah penulis mendapatkan konsep yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh client, penulis lalu menganalisis skrip yang dibuat oleh penulis 

skrip untuk kemudian dibuatkan storyboard dan perancangan shot bersama dengan 

kru produksi. Kemudian, penulis melakukan rehearsal bersama dengan kru 

produksi dan talent yang juga merupakan C.E.O. dari perusahaan Balder Goods itu 

sendiri.  
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 Pada masa produksi, penulis bertanggung jawab untuk mengarahkan talent 

dalam melakukan perannya. Penulis menjelaskan dan mengarahkan talent yang 

merupakan C.E.O. dari perusahaan Balder Goods itu sendiri, sehingga penulis 

melakukan pendekatan kepada client agar tidak terjadi perdebatan ataupun masalah 

dengan C.E.O. dari Balder Goods tersebut. 

 Karena penulis telah melakukan pendekatan kepada talent tersebut dan 

membuat kondisi senyaman mungkin, talent mulai merasa nyaman dan dengan 

mudah mengikuti arahan penulis dengan baik sehingga bisa memanfaatkan waktu 

produksi dengan baik dan tidak banyak waktu yang terbuang dalam masa produksi 

tersebut. 

 Ketika masa paska produksi, penulis mengawasi editor dan memberi arahan 

kepada editor tentang bagaimana video company profile tersebut akan berjalan 

sesuai dengan client brief dan cerita yang sudah ditetapkan oleh penulis dan kru 

produksi. Penulis juga memberi arahan untuk scoring yang dibuat oleh kru yang 

sudah dipilih penulis untuk menghasilkan video yang sesuai dengan keinginan 

client yang telah disepakati di client brief tersebut. 
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