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ABSTRAK 

 Video Behind The Scene adalah suatu cara untuk mengulas ulang tentang 

kejadian kejadian yang dialami Team/Crew dari sebuah program, Video behind the 

scene digunakan sebagai arsip suatu program atau untuk kebutuhan media promosi 

dari suatu instansi perusahaan yang mengerjakan program itu sendiri. 

 Sifat dari Video Behind The Scene adalah nyata, fakta dan benar terjadi 

yang artinya suatu peristiwa yang di dapat dari sumber secara langsung tanpa 

adanya rekayasa.  

 Permasalahan pada Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang dan 

membuat Video Behind The Scene dari Program Kampanye sosial yaitu 

Rembangkita yang dimana Video Behind The Scene ini berguna sebagai media 

promosi PT. Pendopo Agung Poetrakoesoeman , PT. Pendopo Agung 

Poetrakoesoeman sendiri adalah perusahaan yang membuat Team Rembangkita. 

Hasil dari pembuatan Video ini selain sebagai media promosi juga sebagai 

informasi siapa yang ada di team Rembangkita , profile dari beberapa team 

Rembangkita agar dikenal oleh masyarakat luas. 

Kata Kunci : video behind the scene , media promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era modern dimana semua serba berkembang dan banyak inovasi dari 

berbagai bidang. Inovasi pada teknologi dan industri media pada saat ini sedang 

berkembang pesat. Industri media seperti halnya design brand , pembuatan game , 

dan pembuatan film berjalan beriringan dan para designer saling beradu dalam 

berkreasi. Di balik itu semua pasti terdapat cerita di dalam project yang terjadi di 

industri media.  

Dalam hal ini pembuatan Video Behind The Scene (BTS) bisa juga di 

katakan di balik layar. Behind the scene tidak seperti halnya dokumenter 

merupakan sebuah rekaman peristiwa yang di ambil dari belakang layar dan 

beberapa komentar dari orang orang yang terlibat dalam project tersebut. Behind 

the scene merupakan salah satu media unik yang memiliki banyak informasi yang 

memperlihatkan beberapa tahapan dalam sebuah proses kerja serta beberapa 

tanggapan dari beberapa orang yang telah ikut dalam kegiatan tersebut. 

Perkembangan konten behind the scene yang dulunya hanya sebuah buku 

yang berisi foto dan beberapa kutipan dari orang orang yang terlibat dalam suatu 

program , sekarang dengan berkembangnya teknologi konten behind the scene 

mulai banyak berbentuk video , dengan adanya video audience lebih memahami 

tanpa berpikir panjang tentang apa yang di balik layar program tersebut. 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses , 

menstramisikan dan menata ulang gambar bergerak. Bisanya menggunakan film 

seluloid (untuk kamera yang masih analog), sinyal elektronik. Video juga bisa 



 

dikatakan sebagai gambar-gambar mati yang di baca berurutan dalam suatu waktu 

dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan 

frame dan kecepatan pembacaan gambar bisa juga di sebut frame rate, dengan 

satuan fps (frame per second) karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka 

terciptalah ilusi gerakan yang halus , semakin besar nilai frame rate maka video 

tersebut semakin halus pergerakannya , tentunya video memiki visual audio tidak 

hanya visual gambar dengan adanya audio memberikan kesan sebenarnya apa yang 

ada di video tersebut. Dengan begitu media video sangat baik untuk konten behind 

the scene, di karenakan bisa menampilkan apa yang terjadi di balik program 

tersebut secara nyata pergerakan dan suasana yang terjadi di tempat tersebut. 

Untuk jenis konten video behind the scene secara tidak langsung bisa 

menjadi media promosi yang berisi tentang kerjasama team , proses pengerjaan, 

pengalaman unik saat proses pengerjaan dan mengenal lebih dalam tentang 

team/crew yang ada di project tersebut untuk instansi prerusahaan yang terlibat 

ataupun Production House (PH). 

PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman selaku pemberi tugas yang 

memberikan tugas yang akan di kerjakan dalam Kerja Praktek . sehingga dalam 

penulisan laporan Kerja Praktik ini penulis mengambil judul “ Preancangan Video 

Behind The Scene Rembang Kita Sebagai Media Promosi PT. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. 

\ 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang telah di jelaskan di atas, maka di 

dapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

 “ Bagaimana merancang Video Behind The Scene Rembang kita sebagai 

media promosi PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman ?” 

1.3 Batasan Masalah 

Dari sumusan masalah di atas,  Maka ditentukan batasan-batasan 

permasalahan agar laporan ini lebih fokus dan tidak meluas. Batasan-batasan 

masalah tersebut antara lain : 

1. Merancang video behind the scene rembang kita 

2. Durasi ± 8 menit. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memberi gambaran di balik layar program Rembang Kita 

2. Media promosi dari PT. Pendopo Agung Poetrpkoesoeman 

1.1 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dari perancangan Video Behind The Scene Rembang Kita ini 

untuk kalangan akademis dapat di jadikan refrensi , tambahan dan masukan 

kedepannya untuk kajian penelitian mengenai perancangan behind the scene 

 



 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Teoritis dari perancangan Video Behind The Scene Rembang Kita ini 

adalah sebagai media promosi dari PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman. 

1.6  Pelaksanaan  

1.6.1 Detail Perusahaan  

Nama Perusahaan  : PT. PENDOPO AGUNG POETROKOESOEMAN  

Jasa      : Branding Consultant  

Nama Penyelia : Akbar Edo Mahendra / Creative Director  

Alamat          : Medokan Ayu 1/K-9 , Rungkut - Surabaya   Indonesia   

Phone / Fax     : 0318715394 

E-mail     : papbranding@gmail.com  

Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di PT. 

PENDOPO AGUNG POETROKOESOEMAN adalah merancang desain media 

promosi, merancang mock up event support, membuat video dokumenter 

REMBANGKITA , merancang konsep video dokumenter , membuat motion 

graphic, dll. 

1.6.2 Periode   

Periode waktu pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam dengan keterangan sebagai berikut:   

Tanggal pelaksanaan  : 10 Juli 2017 – 31 Agustus 2017  

Waktu     : 09.00 – 17.00 WIB  

 



 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar para pembaca dapat memahami dengan mudah, maka penulisan dari 

laporan kerja praktik ini akan dibuat dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab 

yang di dalamnya terdapat penjabaran masalah. Adapun sitematika penulisan 

laporan ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan 

dibahas, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran umum mengenai 

seluruh penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN 

Penulis akan membahas tentang informasi umum PT. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman, visi misi dan motto PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman, 

sejarah PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman, divisi yang dimiliki oleh PT. 

Pendopo Agung Poetrokoesoeman, serta makna logo PT. Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori penunjang yang diharapkan dapat menjelaskan secara 

singkat mengenai landasan teori yang yang digunakan sebagai dasar dalam 

penulisan laporan ini yang terdiri dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh ahli.  

BAB IV : IMPLEMENTASI KARYA 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi karya, dimana hasil 

perancangan selama melaksanakan kerja praktik di PT. Pendopo Agung 



 

Poetrokoesoeman berdasarkan permasalahan dan metode perancangan yang telah 

dikerjakan. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan ini akan 

dijelaskan inti dari seluruh kegiatan selama Kerja Praktik, khususnya akan 

dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat atau yang dikerjakan. Pada 

bagian saran akan dijelaskan tentang rekomendasi dari 

hasil yang diperoleh selama KP berlangsung. Saran yang diajukan harus dalam 

bentuk saran konstruktif terutama tempat praktek kerja, serta sumbangan terhadap 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disajikan dalam poin-poin penting.  

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar Pustaka yang terdiri dari judul beberapa judul buku dan artikel yang 

diperuntukan pada bab ke III yaitu untuk landasan teori dalam pembuatan laporan 

kerja praktek . 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan  

PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman terletak di jalan Medokan Ayu 1/K-

9 , Rungkut – Surabaya. PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman adalah biro desain 

komunikasi yang mengutamakan kualitas dalam tiap solusi, sehingga dapat 

memberikan nilai tambah sekaligus mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. 

Beberapa klien PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman adalah orang-orang 

penting, misalnya city branding Bangkalan, dinas pekerjaan umum, website 

Kabupaten Gresik, PT. Pelindo, PT. Semen Gresik, dan lainnya.  

Beberapa proyek ditahun 2010, PT.  Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

adalah pembranding city bangkalan, animasi 3D PT. Adhi Karya Construction, 

nteractive company profile, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, 

dan sebagainya. Di tahun 2014, PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman 

berkembang dan mulai menciptakan beberapa karya, serta akan merekrut orang 

yang memiliki keahlian dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan tersebut.   

2.2 Visi dan Misi  

Visi  

- Perusahaan Holding Kreatif berskala Internasional yang berintegrasi.  

Misi  

- The most profitable creative beureau of the year 2014 for east java regional. 

- SDM kreatif yang ahli di bidangnya dengan memberikan creative service 

dari tataran sebuah branding, yaitu komunikasi visual dari hulu ke hilir. - Biro 

kreatif no.1 pilihan di Surabaya di tahun 2015.  



 

- Market leader creative beureau untuk BUMN se-Indonesia serta Kementrian 

Indonesia tahun 2015.  

2.3 Kontak Perusahaan  

Nama Perusahaan       : PT. Pendopo Agung Poetrokoesoeman  

Jasa   : Branding Consultant  

Nama Penyelia : Akbar Edo Mahendra / Creative Director 

Alamat          : Medokan Ayu 1/K-9 , Rungkut - Surabaya     

Indonesia   

Phone     : (031) 8715394  

Fax       : (031) 8715394  

e-mail      : papbranding@gmail.com   

2.4 Anak Perusahaan  

2.4.1 PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman  

Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang mengembangkan bentuk 

bahasa komunikasi visual berupa olahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau 

komersial. Pesan dapat berupa konfirmasi produk, jasa atau gagasan yang 

disampaikan kepada target audience, dalam upaya peningkatan usaha penjualan, 

peningkatan citra dan publikasi program pemerintah. Semakin banyaknya biro 

desain yang menawarkan pilihan yang banyak bagi pengusaha dalam beriklan yang 

efektif dan efisien. PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman yang telah 

berpengalaman dalam advertising dan merupakan biro desain komunikasi visual 

yang berlokasi di Surabaya. Pendopo Agung Poetroekoesoeman mengutamakan 

kualitas dalam tiap solusi, sehingga dapat memberikan sebuah nilai tambah 



 

(value), sekaligus mendukung kebutuhan bisnis perusahaan anda. PT. Pendopo 

Agung Poetroekoesoeman mempunyai beberapa divisi yang bergerak dengan 

kompetensinya masing-masing, yaitu Loomine (visual communication), Lookey 

(photography-videography), Batupijar (animation-multimedia), dan sakra (event 

organizer).  

2.4.2 Loomine  

Loomine adalah divisi komunikasi visual. Merangkai dan mengemas visual 

menjadi sebuah bahasa tanda yang tepat dalam menyampaikan adalah tugas dari 

divisi loomine  

2.4.3 Batupijar  

Batupijar adalah divisi dibidang animasi dan multimedia. Dengan 

perpaduan teknologi dan inovasi batupijar menjadi ujung tombak. Tugas dari divisi 

batupijar adalah membuat sebuah animasi ataupun multimedia yang memiliki nilai 

tambah dan juga memiliki kualitas.  

2.4.4 Lookey  

 Lookey adalah divisi fotografi dan videografi. Tugas dari lookey 

menampilkan cita rasa atau identitas sebuah perusahaan melalui media foto atau 

video sehingga dapat ditampilkan pada company profile, website, atau media 

media yang mendukung perusahaan untuk berkompetisi dan lebih berkembang.  

2.4.5 Sakra  



 

Sakra adalah divisi event organizer, tugas sakra menjalankan sebuah event 

dengan memperhatikan setiap detail, tidak terkecuali hal kecil sekalipun. 

2.5 Logo Perusahaan  

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan  

(sumber : PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman) 

Logo wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Logo merupakan simbol dari 

sebuah perusahaan, memberikan gambaran sebuah karakter yang dapat dilihat oleh 

masyarakat. Logo juga sebagai pengingat bagi masyarakat.  

Logo PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman disimbolkan oleh bentuk 

ikon perusahaan. Tipografi bertuliskan Pendopo Agung Poetroekoesoeman dengan 

menggunakan warna dominan  orange, abu-abu tua, dan abu-abu muda. Ikon 

perusahaan memberikan identitas dari perusahaan tersebut, begitu pula dengan 

font yang digunakan pun terkesan simple dengan penambahan sedikit kreativitas. 

Untuk pewarnaan gradasi disetiap logo maupun font memberikan kesan 

perusahaan terdapat macam-macam divisi yang siap melayani para klien.  



 

Warna logo orange-putih  memberikan efek semangat dan memberikan 

kesan agar semangat tetap pada arah, dan warna ini memberikan inovasi dari warna 

yang lain dari logo tersebut. Warna abu-abu hitam – putih memberikan arti bahwa 

perusahaan PT. Pendopo Agung Poetroekoesoeman mengenal kekeluargaan, tidak 

hanya bisnis yang dibangun melainkan hubungan antar perorang. Hitam – abu-abu 

memberikan arti problem solving saat bekerja dengan mengetahui fakta serta data 

yang telah ada.  

Warna font putih – abu-abu hitam memberikan kesan identitas perusahaan 

ini memiliki banyak divisi dan siap melayani siapa saja. Font yang dipakai pun 

sangat simple dengan menambahkan kreatifitas serta inovasi yang ada maka 

pembuatan font untuk identitas dari perusahaan ini akan menjadi luar biasa. Untuk 

keseluruhan warnanya yang dipakai soft dikarenakan agar perusahaan ini mampu 

menyesuaikan serta terlihat professional terhadap kompetitor yang lain. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap perancangan 

Video Behind The Scene Rembang Kita Sebagai Media Promosi PT. Pendopo 

Agung Poetrokoesoeman dalam kegiatan kerja praktik di PT . Pendopo Agung 

Poetrokoesoeman . Kajian berupa teori, maupun prosedur yang berkaitan dengan 

perancangan akan dipaparkan dalam bab ini 

3.1 Promosi  

Promosi Menurut Harini (2008:71) dalam jurnal Budi Wahyuono berjudul 

(Pengertian dan Tujuan Promosi) Promosi adalah salah satu bentuk komunikasi, 

yaitu suatu tahap khusus dimaksudkan untuk dapat merebut kesediaan menerima 

dari orang lain atas ide, barang dan jasa. Sehingga orang lain tertarik untuk 

melakukan transaksi atas apa yang dipromosikan. Selain itu, promosi juga 

bertujuan untuk mendapatkan kenaikan pendapatan dari apa yang dipromosikan.  

Dalam suatu perusahaan banyak aktifitas yang dilakukan, tidak hanya 

menghasilkan, menetapkan harga dan menjual produk atau jasanya, tetapi banyak 

aktivitas lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya, salah satunya adalah 

promosi. Melalui promosi, produsen mengharapkan adanya kenaikan angka 

penjualan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Sebab itulah promosi 

dianggap sangat penting oleh sebuah perusahaan.  

Menurut Cannon, Perreault, Mccarthy (2009:69) dalam jurnal Budi 

Wahyuono berjudul (Pengertian dan Tujuan Promosi) promosi adalah 

mengomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain 

20 dalam saluran untuk memengaruhi sikap dan perilaku. Sehingga promosi 



 

dianggap sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai produk. Informasi yang terkandung dalam promosi tersebut biasanya 

adalah bujukan atau mengingatkan kembali kepada konsumen tentang produk.  

3.1.1 Tujuan Promosi 

Menurut Rangkuti (2009) dalam jurnal Budi Wahyuono berjudul 

(Pengertian dan Tujuan Promosi) mengatakan bahwa ada 4 tujuan dari 

dilakukannya suatu promosi:  

1. Modifikasi tingkah laku 

Pasar merupakan tempat pertemuan orang-orang yang hendak melakukan suatu 

pertukaran di mana orang-orangnya terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang 

satu sama lain saling berbeda. Demikian juga pendapat mereka mengenai suatu 

barang dan jasa, selera, keinginan, motivasi, dan kesetiaannya terhadap barang dan 

jasa tersebut saling berbeda. Dengan demikian, tujuan dari ini adalah berusaha 

untuk mengubah tingkah laku dan pendapat individu tersebut, dari tidak menerima 

suatu produk menjadi setia terhadap produk.  

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pasar yag 

dituju tentang pemasaran perusahaan, mengenai produk tersebut berkaitan dengan 

harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, dan lain sebagainya. 

Promosi yang bersifat informasi ini umumnya lebih disukai dan dilakukanpada 

tahap-tahap awal dalam siklus kehidupan produk. 

3.  Membujuk 



 

Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada umumnya kurang 

disenangi oleh sebagian masyarakat. Tetapi kenyataannya sekarang ini banyak 

muncul justru adalah promosi tersebut. Promosi seperti itu terutama untuk 

mendorong pembeli. Perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya, 

tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. 

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan dilakukan selama tahap 

kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti perusahaan berusaha 

memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang ada, sebab pembeli tidak 

hanya sekali saja melakukan transaksi, melainkan harus berlangsung secara terus-

menerus.  

3.1.2 Unsur Media Promosi  

Dalam Artikel Coecoesm yang berjudul Strategi Promosi dan Periklanan 

Promosi Promosi merupakan alat bauran pemasaran (marketing mix) keempat, 

meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan mempromosikan produknya ke pasar sasaran. Perusahaan tersebut harus 

membuat program komunikasi dan promosi yang terdiri dari iklan, penjualan tatap 

muka, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan juga pemasaran langsung dari 

suatu produk.  

Adapun pengertian promosi menurut William J Stanton yang dikutip oleh 

Djaslim Saladin ( 2006 : 171 ), yaitu :  



 

“Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang 

produk perusahaan”.  

Berdasarkan pengertian promosi di atas dapat disimpulkan bahwa promosi 

itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan kepada 

calon konsumen tentang barang atau jasa. Promosi digunakan untuk 

memberitahukan informasi kepada orang – orang tentang produk dan membujuk 

pembeli atau target pasar untuk dapat membeli produk yang ditawarkan. Ada lima 

jenis kegiatan promosi, antara lain :  

1. Periklanan atau (Advertising), yaitu bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi secara personal 

dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang 

ditujukan untuk merangsang pembelian.  

3. Publisitas (Publisity), yaitu suatu bentuk promosi non personal mengenai, 

pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi/berita 

tentangnya (pada umumnya bersifat ilmiah).  

4. Promosi Penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk promosi diluar ketiga 

bentuk diatas yang ditujukan untuk merangsang pembelian.  

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing), yaitu suatu bentuk penjualan 

perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. 

(Kotler, 2001:98-100)  

3.1.3 Jenis – Jenis Media Promosi  



 

Menurut artikel dalam blog yang berjudul Jenis-jenis Media Promosi untuk 

Mengembangkan Usaha, ada beberapa jenis media promosi antara lain: Jenis 

Media Promosi  

a. Media Online  

Salah satu jenis media promosi yang sedang ramai dilakukan oleh para 

pemasar produk. Media online menjadi salah satu media yang paling digemari. 

Media Online sangat efektif dan efesien dalam memasarkan suatu produk atau 

jasa. Media promosi online yang cukup terkenal dilakukan adalah yang melalui 

social media seperti Twitter dan Facebook. Ada juga yang melalui web ataupun 

iklan baris online.  

b. Katalog  

Katalog adalah daftar koleksi dengan sebuah dokumentasi atau beberapa 

dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Daftar tersebut dapat 

berbentuk kartu, lembaran, buku atau bentuk lain, yang memuat informasi 

mengenai dokumentasi yang di lampirkan. Katalog juga merupakan salah satu 

media promosi yang terbilang efektive untuk memasarkan sebuah produk.  

c. Baliho  

Ini merupakan salah satu media iklan yang cukup banyak digunakan oleh 

para pengusaha untuk mempromosikan produknya. Media ini digunakan untuk 

meberitakan informasi tentang kegiatan atau Event yang melibatkan orang 

banyak. Selain itu, baliho juga banyak digunakan untuk mengiklankan suatu 

produk baru. Baliho biasanya dijumpai di tempat-tempat yang strategis dan 

mudah dilihat oleh orang-orang yang melewatinya. Selain itu, baliho juga 

memiliki ukuran yang sangat besar.  



 

d. Shop Sign Branding  

Ini merupakan alat promosi dari sebuah tempat usaha. Shop Sign 

Branding berfungsi untuk memberi petunjuk pada para konsumen. Biasanya, 

media ini menempel di tempat usaha atau terletak di sekitar tempat usaha itu 

sendiri sebagai branding. Misalnya, restoran fast food Mc Donald 

menggunakan lambang M besar khas Mc Donald di restoran tersebut sehingga 

jika ada orang yang lewat dan melihat tanda M tersebut akan mengetahui 

bahwa itu restoran Mc Donald.  

e. Neon Box  

Ini merupakan alat promosi outdoor karena diletakkan di luar ruangan. 

Biasanya, Neon Box berupa sebuah box yang di dalamnya terdapa lampu neon. 

Corak dan model yang digunakan biasanya memperlihatkan identitas dari suatu 

usaha. Media periklanan ini cukup banyak digunakan oleh usaha menengah 

hingga usaha kelas atas karena biayanya yang tidak terlalu mahal.  

f. Spanduk  

Ini termasuk salah satu Media Promosi outdoor yang cukup terjangkau. 

Media ini terbuat dari kain atau bahan-bahan yang tahan dengan air. Spanduk 

bisa dibuat dengan panjang dan lebar tertentu sesuai dengan kebutuhan 

pengiklan. Biasanya, spanduk dipasang melintang di atas jalan, di dinding 

ruko, dan tempat-tempat yang strategis.  

 

 

g. Iklan Tembok  



 

Ini adalah media promosi outdoor yang memanfaatkan tembok-tembok 

rumah, jembatan, atau bangunan lain yang terletak di sekitar jalan raya atau 

keramaian. Tembok yang dicat dengan motif atau gambar suatu produk tertentu 

digunakan sebagai alat promosi bagi para pelaku bisnis. Saat ini, rata-rata yang 

menggunakan iklan seperti ini adalah operator seluler.  

h. Media 3D  

Media 3D merupakan alat promosi outdoor yang memilik bentuk unik dan 

menarik. Media ini sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Misalnya di pabrik Khong Guan Anda melihat gambar kotak kue Khong Guan 

berukuran super besar. Itu termasuk salah satu media iklan yang berbentuk 3D.   

3.1.4 Above The Line  

Menurut Enggi Agarcia pemasaran atau marketing Above The Line 

(ATL) artinya adalah pemasaran yang melakukan pemasaran produk / jasa 

dengan menggunakan mass media. Media yang digunakan biasanya adalah 

media televisi, radio, media cetak (koran, majalah, dll). Dan saat ini ketika 

Internet sangat booming menggunakan iklan pada search engine atau banner 

pada situs-situs terkenal. Sifat ATL merupakan media ‘tak langsung’ yang 

mengenai audience, karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audien.  

3.1.5 Below The Line  

Menurut Enggi Agarcia Below The Line ( BTL) adalah segala 

aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail/konsumen 

dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware 



 

dengan produk kita, contohnya : program bonus/hadiah, Event, pembinaan 

konsumen dan lain-lain.  

3.1.6 Alternative Media  

Media konvensional seperti koran, radio, televisi, majalah, dan lain-

lain sebagai alternatif media yang dapat dipilih oleh masyarakat. Alternatif 

media berbeda dengan media pada umumnya sepanjang satu atau lebih 

dimensi yang diperhatikan diantaranya, konten estetika, produksi, distribusi 

dan audiens. Media alternatif mendorong hubungan horizontal masyarakat 

untuk lebih tertarik sekaligus sebagai alternatif lain terhadap media 

konvensional yang biasa. Media alternatif dianggap lebih memiliki nilai-nilai, 

tujuan dan kerangka kerja yang jelas.  

3.1.7 Ambient Media  

Ambient media merupakan salah satu strategi beriklan yang tujuan 

utamanya adalah untuk membangkitkan feeling dan mood konsumen agar 

merasa nyaman dan suka ketika berinteraksi dengan produk atau layanan 

yang ditawarkan oleh produsen.Semangat yang dibawa oleh ambient media 

adalah memberikan (memorable experience) kepada konsumen.Dalam 

perkembangannya ambient media menjadi sebuah kegiatan below the line 

yang terintegrasi dengan media.  

Ambient media juga bisa disebut sebagai media lingkungan (Lwin dan 

Aitchison:2002). Banyak perusahaan-perusahaan besar meraih sukses dengan 

teknik periklanan ini.Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa perusahaan 



 

besar seperti McD dan Axe. Ada beberapa faktor pendukung pesatnya 

pertumbuhan ambient media sebagai salah satu strategi beriklan, antara lain:  

1. Menurunnya kekuatan media konvensional (seperti spanduk, banner, 

billboard dll).  

2. Semakin semrawutnya jumlah iklan televisi yang menggempur konsumen 

setiap hari.  

3. Adanya tuntutan permintaan yang semakin tinggi terhadap 

mediakomunikasi non konvensional, media yang tidak biasa -out of 

standard- dan menarik.  

4. Kebutuhan untuk menjaring target audience yang lebih signifikan bagi 

produk.  

5. Perkembangan teknologi, multi media, internet dan sebagainya. Ambient 

media memiliki salah satu sifat yang unik, yaitu sifat tersembunyi bagi 

pesan yang disampaikan. 

3.2  Sudut Pengambilan Gambar (Camera Angle)  

Di dalam pembuatan film terdapat beberapa sudut pandang kamera 

yang digunakan dalam shoting, beberapa sudut pandang kamera, 

kontinuitas, komposisi dan editing. Sudut pandang kamera (Angle Camera) 

adalah sudut pandang penonton. Mata kamera adalah mata penonton. Sudut 

pandang kamera mewakili sudut pandang penonton. Dengan demikian 

penempatan kamera ikut menentukan sudut pandang penonton dan wilayah 

yang dilihat oleh penonton atau oleh kamera pada suatu shot. Pemilihan 

sudut pandang kamera yang tepat akan mempertinggi visualisasi dramatik 

dari suatu cerita. 



 

Penempatan sudut pandang kamera dilakukan tanpa motivasi tertentu 

maka makna gambar yang telah di-shot bisa jadi tidak tertangkap atau sulit 

dipahami penonton. Oleh karena itu penempatan sudut pandang kamera 

menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun cerita yang 

berkesinambungan. Dalam buku The Making of 3D Animation Movie 

(Zaharuddin, 2006) diterangkan beberapa hal mengenai kamera. 

Diantaranya adalah karakteristik shot, dan berbagai macam perpindahan 

kamera.  

3.2.1 Shot Sizes  

Dalam dunia pertelevisian dan perfilman terdapat beberapa ukuran 

shot yang dikenal sebagai komposisi dasar dari sebuah pembingkaian 

gambar. Beberapa shot sizes itu adalah:  

1. Extreme Long Shot (ELS)  

Komposisi: Sangat jauh, panjang, luas dan berdimensi lebar. Tujuan: 

Memperkenalkan seluruh lokasi adegan dan isi cerita, menampilkan 

keindahan suatu tempat.  

2. Very Long Shot (VLS)  

Komposisi: Panjang, jauh dan luas tetapi lebih kecil daripada ELS.  

Tujuan: Untuk menggambarkan adegan kolosal atau obyek yang banyak.  

3. Long Shot (LS)  

Komposisi: Total, dari ujung kepala hingga ujung kaki, gambaran manusia 

seutuhnya.  

Tujuan: Memperkenalkan tokoh utama atau seorang pembawa acara 

lengkap dengan setting latarnya yang menggambarkan di mana dia berada 



 

dan suasana. LS biasanya digunakan sebagai opening shot, dilanjutkan 

dengan zoom in hingga ke medium shot yang menggambarkan wajah tokoh 

yang bersangkutan secara lebih detail.  

4. Medium Long Shot (MLS)  

Dengan menarik garis imajiner dari posisi LS lalu zoom-in hingga gambar 

menjadi lebih padat, maka kita akan memasuki wilayah Medium Long Shot 

(MLS). Komposisi seperti ini sering dipakai untuk memperkaya keindahan 

gambar. 

5. Medium Shot (MS)  

Komposisi: Memperlihatkan subjek orang dari tangan hingga ke atas kepala 

sehinggapenonton dapat melihat jelas ekspresi dan emosi yang meliputinya. 

Tujuan: Untuk shoting wawancara.  

6. Medium Close Up (MCU)  

MS dikategorikan sebagai komposisi “potret setengah badan” dengan 

background yang masih bisa dinikmati, MCU justru memperdalam gambar 

dengan dengan lebih menunjukkan profil dari obyek yang direkam. Latar 

belakang itu nomer dua, yang penting adalah profil, bahasa tubuh, dan emosi 

obyek bisa terlihat lebih jelas.  

7. Close Up (CU)  

Komposisi: Obyek (seseorang) direkam gambarnya penuh dari leher hingga 

ke ujung batas kepala. Fokus kepada wajah.  

Tujuan: Menggambarkan emosi atau reaksi seseorang dalam sebuah adegan 

(marah, kesal, senang, sedih, kagum kaget, jatuh cinta). Dengan eksplorasi 

CU, kita bisa mendapatkan angle terbaik untuk menciptakan gambar yang 



 

berbicara. Ketajaman mata, ekspresi, kedipan mata, reaksi, emosi hingga ke 

bahasa tubuh akan tercermin dalam raut wajah sang narasumber dengan 

jelas. Komposisi CU juga 

8. Big Close Up (BCU)  

Komposisi: Lebih tajam daripada Close up.  

Tujuan: Menampilkan kedalaman pandangan mata, ekspresi kebencian pada 

wajah, emosi, keharuan. Untuk penyutradaraan non drama , BCU adalah tata 

bahasa yang berlaku untuk produksi talk show dan kuis, terutama untuk 

menggambarkan rekasi dari penonton yang sedang larut dalam 

pembicaraan. Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi, BCU 

sudah mewujudkan semuanya itu. BCU dapat juga digunakan untuk objek 

berupa benda seperti: wayang, batu cincin ataupun makanan.  

9. Extreme Close Up (ECU)  

ECU adalah pengambilan gambar close up secara lebih berani dengan 

menampilkan salah satu bagian tubuh/ wajah (mata, bibir, hidung) dengan 

frame yang sungguh-sungguh padat. Kekuatan ECU adalah pada kedekatan 

dan ketajaman yang hanya fokus pada satu bagian objek saja. Komposisi 

macam ini banyak dibutuhkan dalam video musik dan kerapkali digunakan 

sebagai transisi gambar menuju shot berikutnya dengan komposisi dan 

angle yang berbeda.  

10. Over Shoulder Shot (OSS)  

Over Shoulder Shot adalah pengambilan gambar subject/object yang 

diambil dari punggung/bahu seseorang. Orang yang digunakan bahunya 

menempati frame kurang lebih sebesar 1/3 bagian. Komposisi shot semacam 



 

ini 26 membantu kita untuk menentukan posisi setiap orang dalam frame, 

dan mendapatkan „feel’ saat menatap seseorang dari sudut pandang orang 

lain. OSS sangat dianjurkan saat ada percakapan atau dialog antara dua 

orang.  

11. Two Shot  

Ada beberapa variasi untuk Two Shot, tetapi ide dasarnya adalah untuk 

mendapatkan pengambilan gambar yang pas untuk dua subject. Biasa 

digunakan dalam wawancara atau ketika presenter sedang melakukan show. 

Two-shot sangat dianjurkan untuk menetapkan relasi antara kedua subject 

yang diambil. Komposisi two-shot dapat juga disertai gerakan atau atau 

aksi. Ini adalah cara yang bagus untuk mengikuti interaksi antara kedua 

orang yang bersangkutan tanpa merasa terganggu dengan segala sesuatu 

yang ada di sekitarnya.  

3.2.2 Penempatan Kamera dari Sudut Pandang Objek  

Penempatan kamera dari sudut pandang obyek dibagi 3 jenis, yaitu:  

1. High Angle  

Kamera ditempatkan lebih tinggi daripada subjek untuk mendapatkan kesan 

bahwa subjek yang diambil gambarnya memiliki status sosial yang rendah, 

kecil, terabaikan, lemah dan berbeban berat.  

2. Eye Level  

Kamera ditempatkan sejajar sejajar dengan mata subjek. Pengambilan 

gambar dari sudut eye level hendak menunjukkan bahwa kedudukan subjek 

dengan penonton sejajar.  

3. Low Angle 



 

Kamera ditempatkan lebih rendah daripada subjek,untuk menampilkan 

kedudukan subjek yang lebih tinggi daripada penonton, dan menampilkan 

bahwa si subjek memiliki kekuasaan, jabatan, kekuatan, dan sebagainya.  

 

3.2.3 Penempatan Kamera dari Sudut Pandang Subjek  

1. Objective Camera Angle  

Angle ini menempatkan kamera dari sudut pandang penonton yang 

tersembunyi. Kamera melihat dari sudut pandang penonton dan tidak dari 

sudut pandang pemain tertentu. Camera Angle Obyektif tidak mewakili 

siapa pun. Penonton tidak dilibatkan, dan pemain tidak merasa ada kamera 

yang sedang mengambil gambar tentang dirinya atau dengan kata lain 

pemain tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya ada yang melihat.  

2. Subyective Camera Angle Kamera ditempatkan dari sudut pandang 

penonton yang dilibatkan, misalnya pemain melihat ke arah penonton. 

Kamera dapat juga ditempatkan dari sudut pandang pemain yang 

memperhatikan pemain lainnya dalam suatu adegan.  

3.2.4 Point of View Camera Angle  

Point of View Camera Angle adalah gabungan antara obyektif dengan 

subyektif yang merekam adegan dari titik pandang pemain tertentu .Cara 

pengambilannya dengan meletakkan kamera sedekat mungkin dengan 

pemain yang titik pandangnya digunakan sehingga mendapat kesan kamera 

menempel di pipinya. Dalam hal ini penonton menyaksikan peristiwa yang 

terjadi dari sisi pemain tersebut.  



 

3.2.5 Kontinuitas Film (Continuity)  

Film adalah sebuah Continuity. Sebuah film harus menampilkan 

urutan gambar yang berkesinambungan, lancar dan mengalir secara logis 

(Mabruri, 2010). Itulah yang disebut aspek continuity pada sebuah film. 

Film, baik berupa rekaman kenyataan ataupun fiksi, harus mampu 

memberikan kepada penontonnya sebuah realitas kehidupan yang nyata. 

Film harus bisa menyajikan suatu realita atau suatu dunia realita yang nyata, 

sebuah reproduksi kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu film 

sering dinilai sebagai “dunia pura-pura” yang 29 meyakinkan . Hal itu bisa 

terwujud jika apabila kesinambungan dan logikanya terjaga dengan baik dan 

diterima secara wajar oleh penonton.  

Membuat film harus direncanakan dengan baik dan detail. Hanya 

dengan cara itu continuity bisa terjaga dengan baik. Di dalam tahap 

perencanaan (praproduksi) baik berupa catatan-catatan ide, corat-coret 

outline, design story board, ataupun shoting script, pertimbangan continuity 

ini harus dimasukkan (Mabruri, 2010). Jika tidak, film yang kita buat hanya 

merupakan kumpulan shot-shot yang tidak jelas. Continuity adalah logika 

sebuah film yang membuat film tersebut terkesan realistis dan meyakinkan 

sehingga membuat penonton bertahan dan hanyut dalam penuturan film dari 

awal sampai akhir.  

3.2.6 Komposisi Gambar  

Komposisi berarti pengaturan (aransemen) unsur-unsur yang terdapat 

dalam gambar untuk membentuk satu kesatuan yang serasi (harmonis) di 

dalam sebuah bingkai. Seorang sutradara atau cameramen harus bisa 



 

memutuskan apa yang masuk dan apa yang tidak perlu masuk ke dalam 

bingkai (frame) . Batas bingkai pada gambar yang terlihat pada viewfinder 

atau LCD kamera, itulah yang disebut dengan framing. Dalam mengatur 

komposisi, seorang kameramen harus mempertimbangkan di mana dia 

harus menempatkan obyek yang diharapkan akan menjadi POI (Point of 

Interest/ obyek utama yang menjadi pusat perhatian) dan seberapa besar 

ukurannya dalam frame. Komposisi shot atau biasa disebut dengan shot size 

adalah pengukuran sebuah gambar yang ditentukan berdasarkan objek, 

pengaturan besar dan posisi objek dalam frame (bingkai), dan 30 posisi 

kamera yang diinginkan. Unsur-unsur pendukung komposisi sebagai 

berikut:  

1. Wujud (Shape)  

Tatanan dua dimensional, mulai dari titik, garis lurus, poligon (garis lurus 

majemuk/terbuka/tertutup), dan garis lengkung (terbuka, tertutup, 

lingkaran).  

2. Bentuk (Form)  

Tatanan yang memberikan kesan tiga dimensional, seperti kubus, balok, 

prisma, dan bola.  

3. Pola (Pattern)  

Tatanan dari kelompok sejenis yang diulang untuk mengisi bagian tertentu 

di dalam bingkai foto, sehingga memberikan kesan adanya keseragaman.  

4. Tekstur (texture)  

Tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan suatu benda 

(halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan seterusnya).  



 

5. Kontras (contrast)  

Kesan gelap atau terang yang menentukan suasana (atmosphere/mood), 

emosi, dan penafsiran sebuah citra. 

6. Warna (Colour)  

Unsur warna yang dapat membedakan objek, menentukan mood daripada 

foto kita, serta memberi nilai tambah untuk menyempurnakan daya tarik.  

3.3 Editing Gambar 

 Editing adalah jiwa dari sebuah film/video. Editing adalah suatu 

proses memilih, mengatur dan menyusun shot-shot menjadi satu scene; 

menyusun dan mengatur scene-scene menjadi satu sequence, hingga 

akhirnya menjadi rangkaian shot-shot yang bertutur tentang suatu cerita 

yang utuh. Editing yaitu suatu proses memilih atau menyunting gambar dari 

hasil shoting dengan cara memotong gambar ke gambar cut to cut atau 

dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah 

transisi (Biran: 2010). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Brief  

Di saat mengerjakan project Rembangkita PT. Pendopo Agung 

Poetrokoesoman ingin menjadi pemeran penting dalam program Rembangkita , 

untuk itu video Behind The Scene dipilih karena sifat dari konsep Behind The 

Scene sendiri mengacu pada kerjasama team , proses pengerjaan, pengalaman unik 

saat proses pengerjaan dan mengenal lebih dalam tentang team/crew. 

4.2 Penentuan Konsep Behind The Scene 

Dalam proses pembuatan Behind The Scene Rembangkita, konsep di peroleh 

melalui beberapa refrensi dari Media Sosial Youtube. Dengan pemilihan music fun 

dan transisi yang simple , maka konsep yang akan di terapkan dalam Behind The 

Scene Rembangkita yaitu Calm dan Serious 

4.3 Perancangan Karya 

Setelah mengetahui konsep yang akan dipakai dalam perancangan karya, 

makan dilakukan tahap perancangan karya, di tahap ini dimulai dari menulis 

beberapa pertanyaan , mereview video dokumentasi , memilih siapa yang akan 

terlibat dalam video Behind The Scene , menentukan lokasi, sampai hasil Final 

Video Behind The Scene. 

4.3.1 Review Video Dokumentasi Dan Kegiatan Team Rembangkita 

Tahapan awal dalam Pembuatan Video Behind The Scene Rembangkita 

adalah mereview semua kegiatan dan dokumentasi video saat berada di kota 



 

rembang yang di tahapan ini berguna untuk proses perancangan pertanyaan dan 

pemilihan footage di saat editing.  

4.3.2 Perancangan Pertannyaan 

Proses perancangan pertanyaan harus di pikirkan secara mantang 

karena di dalam Video Behind The Scene Pertanyaan yang di ajukan juga 

sangat berpengaruh pada konten Video Behind The Scene. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

4.1 Catatan 

Pertanyaan yang akan di ajukan pada saat proses shooting Video Behind The 

Scene Rembangkita 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

4.3.3 Pemilihan Team Rembangkita Di Video Behind The Scene 

Pemilihan Team yang terlibat di Dalam Video Behind The Scene yang 

terpilih hanya kepala bagian yang langsung ke lapangan (ke kota Rembang). 

Yang terpilih terdapat 5 orang. Yakni: 

 

 

 Sinatria   : President Director  



 

 Radityo   : Marketing Director 

 Akbar Edo : Project Director / Creative Head 

 Nuryadi   : Project Manager 

 Fauzan  : Art Director 

4.3.4 Penetuan Lokasi Shooting Video Behind The Scene 

Sesuai Dengan Konsep dari yaitu Calm And Serious maka Penentuan 

lokasi yang berada di luar ruangan/outdoor dengan waktu sore hari. Dan 

lokasi yang cocok berada di Kebun Bibit 2 Surabaya 

4.3.5 Proses Shooting 

Sebelum melakukan Proses Shooting terlebih dahulu mempersiapkan 

alat-alat video seperti Kamera Tripod,Recorder, dan lain-lain. Proses 

Shooting di lakukan di Kebun Bibit 2 Surabaya pada saat sore hari , pada 

proses ini menggunakan 1 take shoot , setiap frame hanya bisa mengambil 

2-3 orang oleh karna itu dilakukan 2 kali take shoot. 

Tahap proses Shoting Menggunakan tehnik Full Shoot yang bertujuan 

memperlihatkan objek dan lingkungannya. 

4.3.6 Proses Editing 

a. Backsound  

Backsound berfungsi untuk mendukung video agar penonton 

tertarik dan tidak merasa bosan. Backsound yang dipakai adalah 

intrumental piano yang santi , dengan begitu penonton bisa santai dan 

nyaman saat melihat video Behind The Scene Rembangkita 

b. Editing 



 

Untuk Melakukan editing Penulis menggunakan Software Adobe 

Premiere Pro CC 2017, Dengan Format Video Full HD (High 

Definiton) yang berukuran 1920x1080p dengan frame rate 24 frame per 

detik. Pada proses editing terdapat cut cut untuk mempersingkat durasi 

Video. 

4.4 Rancangan Karya 

Pada tahapan ini, penulis membuat video sesuai dengan perancangan karya 

yang sudah ditentukan. Sehingga di buat lah Video Behind The Scene Rembang 

kita yang juga disepakati oleh Team dari Rembangkita. 

Pada bagian Pembukaan Video Behind The Scene Rembangkita menampilkan 

efek blur lalu muncul text Dibalik Rembangkita dan the Dibalik Rembang kita 

menghilang dibarengi dengan fokus kembali ke objek. 

Gambar 4.2 Tampilan Editing Pada Pembukaan Video Behind The Scene 

Rembangkita 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 



 

Selanjutnya Menampilakan Pak Sinatria beliau menjelaskan sedikit 

mengenai beliau dengan sedikit informasi tentang PT. PAP (Pendopo Agung 

Poetrokoesoman) dan Project Rembangkita dengan memanggil dua ora orang yang 

terlibat yaitu Pak Radityo dan Pak Akbar Edo. emudian beliau memperkenalkan 

nama beliau dan jabatan di PT. PAP (Pendopo Agung Poetrakoesoman). 

Gambar 4.3 Tampilan Editing Pak Sinatria setelah memanggil Pak Raditya Dan 

Pak Edo Akbar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.4 Tampilan Editing Scene Pertanyaan 

 Sumber: Hasil Olahan Penulis  

Gambar 4.5 Tampilan Editing Memperlihatkan Desa Lasem di Video Behind The 

Scene Rembangkita 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 



 

Tampilan Scene yang menjelaskan tentang Kota Rembang Merupakan kota 

little tiongkok dikarenakan terdapat banyak campuran budaya antara jawa dan 

tionghoa di kota rembang tersebut 

Gambar 4.6 Scene salah satu Komunitas Di kota Rembang 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Di Scene Ini Memasukan Footage dari Beberapa Komunitas Dikota 

Rembang dikarenakan ada sedikit jawaban mengenai kegiatan dan aktifis kaula 

muda  yang berada di sekitar Kota Rembang. 



 

Gambar 4.7 Tampilan Editing Interview Pak Raditya dan Pak Fauzan Video 

Behind The Scene Rembangkita 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Di Scene ini setelah melalukan berbincang-bincang dengan Pak Sinatria, pak  

Pak Radityo, dan Pak Edo di akhir mereka mengucapkan slogan Rembangkita dan 

di akhiri Pak Radityo maju dan memegang kamera hal ini dilakukan untuk 

membuat transisi kescene Pak Nuryadi dan Pak Fauzan. 



 

Gambar 4.8 Scene Di awal Pak Fauzan Dan Pak Nuryadi 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Di scene ini pak Fauzan dan Pak Nuryani masuk ke dalam scene dan 

memperkenalkan diri serta menginforkan bagian mereka dalam Project 

Rembangkita dan beberapa masalah masalah yang dihadapi dalam pengerjaan 

Project Rembangkita. 

Gambar 4.9 Scene Di awal Pak Fauzan Dan Pak Nuryadi 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Pada Scene ini memasukan footage keadaan lapangan yang terjadi pasa proses 

observasi dan interview di beberapa desa yang berada di kota rembang 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.10 Scene Salah Satu Aktifis di kota Rembang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Di Scene ini Pak Nuryadi Menginformasikan dari Salah Satu Aktifis di kota 

Rembang bahwa di kota Rembang Terbagi Menjadi 3 Wilayah yaitu Pertanian/ 

Pegunungan , Perkotaan/Ekonomi , Lautan/ Nelayan yang memiliki banyak 

sumber daya alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.11 Tampilan editing Scene terakhir yang memunculkan seluruh 

anggota yang terlibat proses pembuatan Video Behind The Scene Rembangkita. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 Pada Scene terakhir di sini Pak Nuryani memberi informasi tentang 

beberapa media sosial Dari Rembangkita kemudian semua orang yang terlibat 

masuk dalam Pembuatan Video Behind The Scene Rembangkita masuk ke dalam 

frame di ikuti beberapa media sosial dari Program Rembangkita 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari perancangan Video Behind The Scene 

Rembangkita sebagai media promosi PT. Pendopo Agung Poetrakoesoeman 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil yang didapatkan selama kerja praktik, PT. Pendopo Agung 

Poetrakoesoman masih memerlukan media promosi lainnya untuk 

mempromosikan. Media yang digunakan untuk kegiatan promosi tersebut harus 

dapat memperlihatkan kelebihan yang dimiliki oleh pihak PT. Pendopo Agung 

Poetrakoesoeman. 

2. Media Promosi video tidak hanya TVC tetapi bisa juga video unik seperti Behind 

The Scene ini sebagai media promosi. 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang akan di sampaikan selama dalam pengerjaan Kerja 

Praktik pada proses Perancangan Video Behind The Scene Rembangkita sebagai 

Media promosi PT. Pendopo Agung Poetrakoesoeman adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Behind The Scene ini sendiri masih dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pihak PT. Pendopo Agung Poetrakoesoeman 
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