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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Corporate Video 

Corporate video memiliki fungsi untuk mengiklankan sebuah perusahaan. Menurut 

Sweetow (2015), pengiklan selalu berkembang seiring berkembangnya jaman. 

Iklan-iklan, yang awalnya hanya dikuasai oleh stasiun televisi yang besar, mulai 

berkembang menjadi video company profile buatan para filmmaker independen. 

Video company profile mulai beredar luas di sosial media seperti youtube. Dengan 

membuat video company profile secara independen, image perusahaan akan lebih 

mudah tergambarkan (hlm. 1). 

Teori di atas menjabarkan bahwa Corporate video muncul karena 

berkembangnya jaman di mana pembuatan video company profile menjadi lebih 

independen. Ketimbang membuat sebuah iklan dari  stasiun televisi, para 

perusahaan mulai merekrut para filmmaker independen untuk membuat sebuah 

video company profile. Tugas besar seorang filmmaker video company profile 

adalah bagaimana cara menggambarkan image sebuah perusahaan di dalam video 

company profile.  

 

2.2.  Sutradara 

Dalam membuat sebuah video company profile, seorang sutradara harus bisa 

membentuk relasi dengan perusahaan. Menurut Sweetow (2015), seorang sutradara 
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corporate video harus bisa membangun relasi dengan orang perusahaan agar bisa 

mengetahui seluk beluk perusahaan dengan lebih mendalam. Dengan mengetahui 

tentang perusahaan dengan lebih mendalam, maka sutradara akan mengetahui 

segala perkembangan yang ada di dalam perusahaan yang bisa membantu sutradara 

dalam membentuk konsep video. Perusahaan akan percaya kepada semua ide 

sutradara jika perusahaan sudah cukup percaya dengan sutradara (hlm. 86-87). 

Teori di atas menjabarkan bahwa sutradara video corporate video harus 

membangun kepercayaan dengan orang perusahaan juga merupakan hal penting 

agar orang perusahaan bisa mempercayakan sutradara sepenuhnya dalam 

penggarapan video company profile. Perkembangan yang terjadi di dalam 

perusahaan juga harus diketahui oleh sutradara agar perkembangan konsep video 

company profile bisa mengikuti perkembangan perusahaan yang ada.  

 

2.2.1. Mise en Scene 

Dalam pembuatan film, mise en scene merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan aspek penyutradaraan dalam produksi film. Menurut Rabiger 

(2008), mise en scene merupakan aspek yang harus diketahui oleh sutradara dalam 

masa produksi film. Aspek-aspek mise en scene meliputi: blocking, kamera, 

penggunaan warna, kesan dramatis dan penggunaan sound. Semua elemen mise en 

scene harus dipersiapkan matang, terutama dengan director of photography dan 

sound designer (hlm. 347-348). 

Lalu, menurut Sikov (2010), mise en scene adalah makna yang dimunculkan 

oleh sebuah film. Semua yang masuk ke dalam frame merupakan bagian dari mise 
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en scene yang meliputi properti, lighting, aktor, dan lain sebagainya. Pergerakan 

kamera juga merupakan salah satu bagian dari mise en scene (hlm. 19). 

Dan menurut Gibbs (2012), arti dari mise en scene adalah apa isi dari frame 

di dalam film dan bagaimana pengorganisasian isi dalam frame. Aktor di dalam 

frame yang berinteraksi dengan kamera maupun dengan set merupakan elemen dari 

mise en scene juga (hlm. 16). 

 Teori di atas memiliki inti yang sama dalam membahas mise en scene. Mise 

en scene memiliki lima elemen penting yang harus diketahui oleh sutradara. Mise 

en scene harus dirancang bersama director of photography dan sound designer agar 

kru yang bersangkutan mengetahui apa yang ingin dicapai oleh sutradara melalui 

mise en scene. Jika sutradara tidak piawai dalam mengatur mise en scene, maka ada 

kemungkinan bahwa director of photography akan mengendalikan sang sutradara. 

Sutradara tentunya harus mengetahui bagaimana men-direct aktor dan juga 

bagaimana merancang shot. 

 

2.2.2. Directing 

Sutradara harus mengetahui bagaimana cara menyutradarai aktor. Menurut Rabiger 

(2008), aktor dalam film ingin merasa tertantang dan diakui. Karenanya, aktor 

membutuhkan arahan dari sutradara untuk mendapatkan arahan dari sutradara yang 

bisa menjadi tantangan bagi aktor. Aktor juga merasa tidak nyaman jika dikritik 

oleh kru lain selain sutradara sehingga sutradara harus mengkritik aktor secara 

personal (hlm. 223). 
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Sementara, menurut Geblas (2009), sutradara tidak hanya men-direct aktor 

dan kru, tetapi juga harus menciptakan sebuah struktur film. Sutradara harus bisa 

mengarahkan penonton agar penonton terus terpaku kepada film. Tugas sutradara, 

selain mengarahkan aktor dan kru, juga mengarahkan penonton agar terus 

memperhatikan film yang telah dibuat (hlm. 28). 

Menurut Cury (2011), sutradara berperan dalam menginterpretasikan 

sebuah hasil karya kru yang bekerja di bidang kreatif. Jika penulis naskah membuat 

cerita, sutradara megintrepertasikan karakter di dalam cerita sesuai dengan 

pengalaman pribadi sang sutradara. Interpretasi antara sutradara dan penulis naskah 

akan berbeda (hlm. 1). 

Teori-teori di atas menyimpulkan bahwa aktor dalam produksi film 

menginginkan arahan dari sutradara. Sutradara harus bisa memberikan arahan yang 

jelas kepada aktor dan membuat aktor merasa tertantang dalam arahan yang 

diberikan oleh sutradara kepada aktor. Sutradara juga berperan dalam menciptakan 

sebuah struktur film dan juga berperan dalam menginterpretasikan karakter yang 

ada di dalam naskah. Dalam corporate video, sutradara biasanya menyutradarai 

aktor dalam produksi, entah aktor itu sendiri adalah C.E.O. perusahaan atau aktor 

non-professional. 

 

2.3. Konsep 

Dalam sebuah penceritaan film, konsep cerita tentunya menjadi sebuah kunci 

utama. Menurut Rea dan Irving (2010), tema utama cerita bisa membentuk sebuah 

konsep cerita. Tema utama cerita meliputi percintaan, harga diri, tanggung jawab, 
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dan lain sebagainya. Tema utama cerita merupakan poin utama yang mau diangkat 

oleh pembuat film yang memiliki pesan yang mau disampaikan (hlm. 11). 

Webb (2015) mengatakan bahwa di dalam pembuatan iklan, ide dasar dalam 

mempromosikan suatu produk perlu dipikirkan dengan matang. Ide yang dipikirkan 

harus sesuai dengan keinginan klien. Eksperimentasi memang diperlukan, namun 

dianjurkan untuk tidak bereksperimentasi terlalu jauh dari target yang ingin dicapai 

dan konsep yang ingin dibuat (hlm. 40).  

Bartlet (2015) mengatakan bahwa pembuatan cerita dapat menentukan 

apakah audiens akan menyukai apa yang telah ditunjukkan di dalam film. Tujuan 

dari cerita sendiri adalah untuk menarik perhatian dan menggunggah perasaan 

senang (hlm. 86) 

Teori di atas mengatakan bahwa konsep cerita terbentuk melalui tema utama 

yang mau diangkat oleh pembuat film. Tema yang mau diangkat tentunya memiliki 

pesan yang mau disampaikan oleh pembuat film kepada penonton dan tentunya 

pesan utama yang mau diangkat memiliki nilai universal yang bisa diterima oleh 

para penonton. Cerita harus dapat membawa perasaan senang kepada para audiens 

yang menikmati karya. 

 

2.3.1. Informatif 

Menurut Abels dan Klein (2008), company profile memberikan informasi tentang 

sebuah perusahaan melalui berbagai macam media seperti video. Informasi yang 

diberikan pun bersifat informatif dan menyeluruh. Informasi yang diberikan di 
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dalam company profile bervariasi, tergantung dari visi perusahaan itu sendiri apa 

yang mau ditunjukkan (hlm. 46). 

Suyanto (2007) mengatakan bahwa dalam mempromosikan sesuatu harus 

bersifat informatif. Promosi yang bersifat informatif sendiri bertujuan untuk 

memberitahukan keunggulan produk yang dipromosikan kepada target audience. 

Selain menunjukkan keunggulan produk, promosi yang bersifat informatif juga 

dapat menunjukkan citra perusahaan itu sendiri (hlm. 145).  

Taplin (2013) menjelaskan bahwa promosi yang informatif memiliki tujuan 

untuk memberitahu kualitas produk kepada para pelanggan. Para pelanggan yang 

melihat promosi informatif akan mengetahui tentang produk tersebut dengan baik 

dan benar jika promosi informatif yang ditunjukkan benar-benar menonjolkan 

kualitas produk yang dipromosikan. Persaingan akan terus terjadi antara satu 

perusahaan dengan lainnya sehingga promosi informatif merupakan salah satu cara 

yang efektif untuk bersaing kepada perusahaan lainnya (hlm. 8-9). 

 

2.4. Analisis Skrip 

Analisis srkip merupakan tahapan awal untuk merancang sebuah shot. Menurut 

Stoller (2009), sebelum merancang shot-shot yang ingin dibuat, sebaiknya 

dilakukan analisis skrip terlebih dahulu. Dari analisis skrip inilah, perancangan 

storyboard dan shot dapat menjadi lebih mudah. Analisis skrip harus dilakukan 

dengan detail dan harus memperhatikan hal-hal kecil yang berhubungan dengan 

perancangan shot nantinya (hlm. 131). 
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 Miller (2009) mengatakan bahwa dalam mem-breakdown skrip, hal yang 

harus diperhatikan adalah kedetailan skrip. Jika perlu, setiap hal yang penting di 

dalam skrip, seperti karakter, properti, action, dapat ditandai dengan pensil warna. 

Tanda dapat dibuat sendiri dan pastikan bahwa tanda-tanda yang telah dibuat tidak 

berubah dan tetap sesuai dengan apa yang telah dibuat (hlm. 19). 

Jadi, Stoller dan Miller sama-sama menyarankan untuk melakukan analisis 

skrip dengan detail. Jika sudah mendapatkan shot seperti apa yang diinginkan, 

perancangan storyboard dan perancangan shot sudah dapat dilakukan. Skrip harus 

di-breakdown dan dijadikan shot list setelah skrip di-breakdown. 

 

2.4.1. Director Shot 

Shot harus dirancang dalam bentuk shot list. Menurut Stoller (2009), setelah mem-

breakdown skrip menjadi shot, beberapa pertimbangan harus dipikirkan. Berbagai 

macam pertimbangan tersebut adalah di mana lokasi pengambilan gambar, angle 

apa saja yang harus dipakai, apakah kamera perlu bergerak, dan bagaimana 

penataan lampu ketika pengambilan gambar berlangsung. Setelahnya, shot list 

dapat dibuat (hlm. 132). 

Cherrier (2012), menjelaskan lebih detail bahwa dalam membuat shot list, 

beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan adalah:  

1. Menentukan lokasi pengambilan gambar dan membuat jadwal 

pengambilan gambar: jadwal pengambilan gambar harus dibuat agar 

pengambilan gambar dapat dilakukan secara efektif. Dengan 

menjadwalkan, maka lokasi pengambilan gambar yang sama dalam 
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skrip namun berbeda dalam scene ke berapa dapat diatur dan diambil 

dalam satu atau beberapa hari. Contohnya, jika di dalam skrip terdapat 

dua buah scene di lorong belakang pada scene 13 dan 17, kedua scene 

ini dapat dilakukan pengambilan gambar pada hari yang sama karena 

scene ini menggunakan lokasi yang sama di dalam pengambilan 

gambarnya.  

2. pengaturan angle kamera: Angle kamera harus diatur terlebih dahulu 

agar dapat menghemat waktu produksi. Setelah ada angle kamera 

yang sudah fix, maka waktu produksi lebih terpakai untuk hal lainnya 

seperti mengatur lighting, set lokasi, dan pengaturan sound recorder.  

3. ukuran shot: tentukan ukuran shot seperti apa yang akan diambil, 

entah shot tersebut adalah wide shot ataupun extreme close up. Cara 

yang benar adalah, sebelum mengambil shot close up, shot wide angle 

harus diambil terlebih dahulu sebagai master shot. Master shot 

biasanya menggambarkan cerita di dalam shot secara keseluruhan 

sehingga master shot harus diperhatikan secara detail baik dalam 

pencahayaan maupun posisi set. Jika sesuatu terjadi dan harus 

melakukan reshoot, shot close up merupakan shot yang lebih mudah 

untuk direshoot karena hanya terdapat satu cast di dalam shot tersebut 

dan penataan cahayanya tidak sesulit menata cahaya dalam master 

shot. 

4. logistic on set: Pengaturan logistik di dalam masa produksi juga harus 

dipertimbangkan. Dalam merancang shot list, diusahakan 
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pengambilan gambarnya dirancang seefektif mungkin agar cast 

lainnya tidak harus menunggu lama dalam pengambilan gambar 

tertentu. Jika perancangan shot list dapat dilakukan dengan benar, 

maka kemungkinan budget konsumsi dapat dipotong karena 

minimalnya waktu istirahat yang membutuhkan konsumsi makanan 

untuk para cast dan kru. 

5. Pickup shots: pickup shot merupakan shot yang tidak ada di dalam 

skrip. Fungsi dari pickup shot ini sendiri adalah sebagai shot 

penambah untuk mengisi scene tertentu. Contoh pickup shots adalah 

establish shot, close up objek, dan cutaway. Pickup shot tidak sama 

dengan reshoot. Pickup shot dapat dilakukan tanpa perlu tim inti 

lainnya seperti tim sound dan aktor yang berhubungan dengan 

pengambilan gambar (hlm. 114-117). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa berbagai macam pertimbangan harus 

dipikirkan sebelum membuat shot list. Angle, lokasi, pergerakan kamera, lighting, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis lainnya harus mulai dipikirkan secara 

matang. Setelah membuat shot list, hasil dari shot list dapat dimasukkan ke dalam 

storyboard. 

 

2.4.2. Storyboard 

Salah satu hal yang harus ada di dalam masa pra produksi film corporate video 

adalah storyboard. Sweetow (2015) berpendapat bahwa storyboard harus 

direncanakan dengan matang seperti halnya persiapan skrip. Dengan 
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mempersiapkan storyboard yang jelas, maka klien yang melihat dapat melihat 

kesiapan sutradara dalam membuat corporate video (hlm. 100). 

Stoller (2009) menjelaskan bahwa dalam pembuatan storyboard sendiri ada 

tahapannya:  

1. menentukan framing storyboard itu sendiri. Seberapa besar ukuran 

panel storyboard harus dipertimbangkan secara matang. Panel harus 

tebal. Di bawah panel gambar, harus ada panel deskripsi berbentuk 

tulisan.  

2. Menggambar storyboard. Dalam tahap menggambar, angle yang ada 

di dalam storyboard harus ditentukan juga. Setelah angle, bayangkan 

juga bagaimana pergerakan aktor dan kamera terjadi. Lalu, pikirkan 

juga special effectnya jika harus dimasukkan. Dan terakhir, penentuan 

lighting (hlm. 132-138). 

Jadi, dalam membuat storyboard, semua pertimbangan yang menyangkut 

tentang angle kamera, pergerakan, dan visualisasi harus benar-benar 

dipertimbangkan. Semua harus diatur sedemikian rupa agar pembuatan storyboard 

dapat berjalan lancar. Jika storyboard lancar, maka pengambilan gambar pun dapat 

berjalan lancar karena sudah ada patokan shot dan visual berdasarkan storyboard. 

 

2.5. Rehearsal 

Dalam masa pembuatan corporate video, sebelum melakukan pengambilan gambar 

secara utuh, rehearsal diperlukan untuk memperlancar pengambilan gambar. 

Sweetow (2015) mengatakan bahwa sebuah pertemuan diperlukan untuk 
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membahas perihal jadwal, kebutuhan logistik, dan mendiskusikan hal-hal yang 

berkaitan dengan masa produksi kepada kru yang bersangkutan. Luangkanlah 

waktu untuk melakukan rehearsal adegan-adegan yang sulit (hlm. 83). 

 Sloan (2012) berpendapat bahwa rehearsal dalam film harus berulang-

ulang. Pengambilan shot, blocking, dan akting harus diulang agar mencapai apa 

yang sutradara inginkan. Kesiapan aktor dalam berakting dan kru dalam hal teknis 

di dalam rehearsal menjadi kunci utama dalam kesuksesan rehearsal (hlm. 153).  

Jadi, waktu rehearsal merupakan waktu yang wajib ada sebelum melakukan 

proses produksi. Melalui waktu rehearsal, sutradara dapat melakukan diskusi 

bersama kepada para kru tentang apa yang harus dipersiapkan di masa produksi. 

Selain itu, dapat juga me-rehearse adegan-adegan yang dirasakan oleh sutradara 

harus di-rehearse sebelum melakukan masa produksi.  
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