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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penulis membuat projek tugas akhir video company profile Scientia Square Park 

dalam bentuk musikal. Beberapa metode yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian tentang produser dalam mengatur lokasi pada pembuatan 

company profile ini diantaranya dengan metode studi literature, wawancara 

dengan klien, dan penanggungjawab lokasi Scientia Square Park, serta observasi 

lapangan. 

Metode dengan cara studi literature dilakukan dengan mencari teori dan 

menemukan materi dari buku-buku mengenai seorang tugas seorang produser 

dalam mengatur lokasi dalam pembuatan company profile. Hal ini untuk 

membantu dan menambahkan wawasan dalam pembuatan skripsi. 

Wawancara dengan klien dan penanggungjawab lokasi Scientia Square 

Park untuk mengetahui keadaan di lokasi dan waktu penggunaan pada tiap lokasi 

di Scientia Square Park. 

Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi lokasi dan mengambil 

beberapa gambar dan video mengenai tiap bagian lokasi Scientia Square Park 

seperti The Metamorphosis, Universe Amphitheatre, Velocity Skatepark, Vertical 

Limit, The Bars, dan lainnya. 
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3.1.1. Scientia Square Park 

Hadir dengan konsep taman hijau seluas 1,2 hektar, Scientia Square Park dapat 

menjadi salah satu alternatif liburan bagi keluarga atau anak muda yang ingin 

mencari suasana yang berbeda. Scientia Square Park yang berlokasi Jl. Scientia 

Boulevard Gading Serpong, Tangerang ini menawarkan berbagai aktivitas. Selain 

menjadi tempat hiburan, aktivitas di Scientia Square Park juga memberikan 

edukasi untuk anak-anak. Scientia Square Park yang tidak pernah sepi 

pengunjung ini biasanya diramaikan dengan murid-murid dari taman kanak-kanak 

dan sekolah dasar yang melakukan field trip untuk mendapatkan pengalaman dan 

edukasi tentang alam. 

Dengan membeli tiket masuk, pengunjung dapat menikmati semua 

aktivitas di dalam area Scientia Square Park. Harga tiket masuk yang ditawarkan 

sangat terjangkau mengingat banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan. Untuk 

hari biasa, pengunjung cukup membayar Rp. 25.000,- untuk menghabiskan waktu 

bersantai di Scientia Square Park. Bagi pengunjung yang ingin mengisi waktu 

weekend dan hari libur, harga yang ditawarkan Rp. 50.000,-. Tentu saja, dengan 

harga tiket yang murah, Scientia Square Park menjadi tempat yang wajib 

dikunjungi oleh Anda dan keluarga. Pengunjung dapat mengunjungi Scientia 

Square Park dari pukul 06.00 - 21.00 WIB pada hari Senin - Jumat; 06.00 - 23.00 

WIB pada Sabtu, Minggu dan hari libur. 

Selain itu, Scientia Square Park juga memiliki petugas-petugas handal 

yang selalu siap siaga membantu pengunjung. Pengunjung juga dapat berinteraksi 

langsung dengan hewan-hewan yang ada di Scientia Square Park, dan merasakan 
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langsung kegiatan bercocok tanam di Edible Garden dan Paddy Field. 

Pengunjung dapat memberi makan kelinci, ikan koi, hingga pertunjukan burung 

hantu. Semua kegiatan tersebut akan didampingi oleh petugas ahli dari Scientia 

Square Park. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, Scientia Square Park 

menghadirkan Universe Amphiteathre yaitu sebuah lapangan luas yang cocok 

sekali untuk berpiknik. 

“Scientia Square Park merupakan tempat yang cocok untuk bersantai dan 

menghabiskan liburan bersama sahabat dan keluarga. Apalagi anak-anak akan 

suka bermain di Scientia Square Park karena meraka bisa bebas bermain, tetapi 

juga sambil belajar. Orang tua dan para remaja juga dapat menikmati aktivitas di 

SQP karena dapat menghilangkan stress.” ujar Soegianto Nagaria, Direktur 

Summarecon Agung .Tbk.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam proyek pembuatan video promosi musikal Scientia Square 

Park adalah sebagai produser. Sebagai produser, penulis dituntut untuk menjadi 

kepala yang sebuah produksi atas semua bagian dalam pembuatan film/video, 

mulai dari tahap development, pra produksi, produksi, pasca produksi hingga 

distribusi. Seorang produser pada pembuatan company profile harus melakukan  

riset tentang lokasi perusahaan, mendapatkan izin dan mengatur lokasi dengan 

aman selama shooting hingga selesai. Setelah selesai, maka lokasi harus 

dibersihkan seperti awal sebelum shooting. 
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3.1.3. Peralatan  

Penulis sebagai produser dalam pembuatan company profile Scientia Square Park 

membutuhkan berbagai peralatan untuk membantu dan mendukung dalam 

mengatur lokasi di Scientia Square Park, yaitu: 

1. Kamera 

Kamera digunakan untuk mengambil foto dan video lokasi sebagai riset di 

Scientia Square Park. Hasil foto dan video akan diberikan kepada 

sutradara dan penata kamera untuk membantu visual mereka. 

2. Laptop 

Sebagai alat untuk menampilkan foto dan video lokasi ke talent dan kru. 

Untuk mengetahui lokasi shooting yang akan digunakan.  

3. Handphone 

Handphone atau telepon genggam digunakan untuk menghubungi klien 

dan pihak perusahaan yang mengatur lokasi dalam meminta akses untuk 

shooting dan pengaturan jadwal atau waktu produksi. 

4. Alat tulis 

Alat tulis digunakan untuk mencatat keadaan, waktu, dan hal-hal lain yang 

berlangsung selama proses produksi. 

5. Surat-surat 

Surat-surat yang digunakan untuk mengatur perizinan lokasi. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis dalam mengatur lokasi shooting 

selama produksi video company profile Scientia Square Park, yaitu: 

1. Script 

Script yang berupa lagu dibuat oleh penata musik.  

2. Riset Lokasi 

Penulis, sutradara dan penata kamera mengunjungi lokasi Scientia Square 

Park untuk mengetahui isi dan bagian pada Scientia Square Park. Setelah 

itu, penulis mengambil gambar dan video untuk gambaran visual sutradara 

dan penata kamera dalam pembuatan script breakdown dan breakdown 

shot. 

3. Pemilihan Lokasi 

Penulis, sutradara, dan penata kamera memilih lokasi yang akan 

digunakan untuk shooting.  

4. Script Breakdown 

Penulis dan sutradara membuat script breakdown yang berupa lirik lagu, 

talent, property, lokasi, dan lainnya. 

5. Budget 

Penulis membuat rincian keuangan yang dikeluarkan selama shooting. 
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6. Schedule 

Penulis dan asisten sutradara membuat jadwal untuk penggunaan lokasi 

shooting pada tiap bagian. 

7. Perizinan Lokasi 

Penulis mengurus perizinan lokasi dengan klien dan pihak lapangan 

Scientia Square Park. 

8. Mengamankan Lokasi 

Penulis mengamankan lokasi dengan meminta kepada pengunjung untuk 

menunggu hingga fasilitas dapat digunakan kembali setelah shooting. 

Penulis juga meminta bantuan pihak keamanan atau satpam untuk menjaga  

bagian lokasi tertentu agar tidak ada pengunjung yang melintas di area 

tersebut selama proses shooting berlangsung.  

9. Membersihkan Lokasi 

Penulis dan tim membersihkan lokasi agar kembali seperti semula dan 

tidak ada sampah yang tertinggal. 

3.3. Acuan  

Penulis menonton beberapa film dan video iklan sebagai referensi dalam 

pembuatan video company profile untuk Scientia Square Park. Berikut beberapa 

referensi yang penulis gunakan, yaitu: 
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3.3.1. Behind the Scene Iklan JAL Card 

 
Gambar 3.1. Behind the Scene Iklan JAL Card 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=o99C3qsjNYs) 

 

Tim penulis menggunakan teknik long take di bagian tertentu dalam 

company profile Scientia Square Park seperti yang dilakukan dalam iklan JAL 

Card. Penulis mengetahui bahwa pergerakan kamera, pergerakan aktor dan 

pergerakan kru dapat diatur di lokasi. Maka dari itu, penulis dapat mengetahui 

dimana tempat untuk mengamankan lokasi agar tidak ada orang lain yang masuk 

ke dalam frame.  

3.3.2. Behind the Scene Opening Shot Film La La Land  

 

Gambar 3.2. Behind the Scene La La Land 

(sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ZA87ALHli3s) 

 

Film ini merupakan film musikal yang penulis gunakan sebagai bahan 

referensi. Film ini memiliki koreografi dan lagu yang menarik bagi penonton 

maupun penulis. Penulis dapat mengetahui penggunaan lokasi shooting dengan 
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long take dan extras yang banyak membutuhkan pengawasan atau pengamanan 

agar tidak take ulang dan mendapatkan gambar yang bagus dengan mood extras 

yang masih baik. 

3.3.3. Iklan McDonald’s Maliq and D’Essential 

 

Gambar 3.3. Iklan Mc Donalds Maliq and D’Essential 

(sumber: https://www.youtube.com/watch?v=itOihCRev1o) 

 

Pada iklan ini, Maliq and D’Essential menjadi karyawan yang melayani 

pelanggan sambil diiringi dengan nyanyian dan tarian dari jingle McDonald’s. 

Penulis menjadikan ini sebagai referensi dikarenakan lokasi yang dipakai adalah 

bagian dari perusahaan tersebut. McDonald’s juga merupakan tempat yang 

dikunjungi oleh banyak orang, khususnya di area bermain seperti Scientia Square 

Park. Maka, penulis mengetahui bahwa keramahan adalah suatu keharusan saat 

berada di lokasi shooting yang dipakai agar tidak membuat pengunjung yang 

datang terganggu dengan proses shooting yang sedang berlangsung.  
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3.3.4. Iklan Dunia Fantasi  

 

Gambar 3.4. Drone Shot Dunia Fantasi  

(sumber: https://www.youtube.com/watch?v=mUwOO05YQxc) 

 

Dalam iklan Dunia Fantasi, penulis mengetahui bahwa iklan ini bertempat 

pada satu lokasi utama yaitu ‘Ancol’, dimana tiap wahana memiliki bagian-bagian 

tersendiri. Demikian pula dengan Scientia Square Park yang terletak pada satu 

lokasi utama dan ia memilki bagian-bagian tersendiri yang perlu ditunjukkan 

kepada penonton. Bagian-bagian ini merupakan bagian yang memiliki daya tarik 

yang dapat membuat penonton ingin mengunjungi tempat tersebut. 
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