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ABSTRAK 

 

PT. Telekomunikasi Indonesia ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa dan layanan teknologi informasi 

komunikasi. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia PT. Telekomunikasi 

Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni menjadi Top 10 Market 

Capitalization Telco in Asia-Pasific by 2020 and Maintain Its Stronghold Position. 

Salah satu produk unggulannya adalah IndiHome yang merupakan  layanan  digital  

menggunakan  fiber  optic,  menawarkan  layanan internet rumah, telepon rumah 

dan TV interaktif (Triple Play). 

Dalam menyampaikan Media Promosi. Video edukasi menjadi sarana yang 

sangat tepat untuk memperkenalkan dalam khalayak luas karena sifatnya yang 

global dan menyeluruh, dengan tujuan supaya pelanggan Indihome mampu 

mempraktikan secara individu. Dapat dikenal dan diapresiasi masyarakat sekaligus 

mempengaruhi masyarakat supaya lebih mudah mengakses fitur dengan cepat. Hal 

ini membuat PT. Telekomunikasi Indonesia terus berinovasi agar pelanggan setia 

indihome dapat mengakses dengan mudah. Melalui video edukasi maka diperlukan 

perancangan video edukasi cara aktivasi akun My Indihome guna memudahkan 

pelanggan dalam mengakses fitur melalui ponsel.  

Kata kunci : Media Promosi, Video, Eduction, Design 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan. Banyak fasilitas yang ditimbulkan dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak pada 

kegiatan organisasi. Dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi 

dapat memacu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta dapat meningkatkan 

prestasi yang dijalankannya. Peran teknologi informasi menitikberatkan pada 

pengaturan sistem informasi, selain itu teknologi informasi dapat memenuhi 

kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat 

(Ismanto, 2010). 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke 

berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Oleh karena itu, 

sebelum mengimplementasikannya, sebaiknya pengembang sistem memiliki 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemakai 

dalam memanfaatkan TI (Darmini, 2009).  

Bahkan video promosi juga dapat digunakan sebagai sarana dalam 

mengenalkan dan menyebarluaskan sebuah informasi. Contohnya sebagai sarana 

untuk mengiklankan atau mempromosikan sebuah edukasi. PT Telekomunikasi 

Indonesia bertujuan untuk mempromosikan dalam bentuk Media Promosi dalam 

bentuk Video Edukasi.  

Pada proses dalam pembuatan promosi video edukasi diharuskan melewati 

beberapa tahapan yang dimulai dari pembuatan script, pembuatan storyboard, serta 

proses pembuatan video edukasi sampai pada proses editing. Sehingga dapat 

memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak 

luas. Maka dari itu, suatu perusahaan memerlukan sebuah promosi video edukasi 

yang gunanya sebagai  pengenalanan  atau  sarana  informasi  bagi
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 pelanggan  agar dapat dengan mudah dipahami dan disebarluaskan ke masyarakat. 

Video promosi dapat di pahami oleh khalayak umum karena tidak memakai unsur-

unsur yang sulit di pahami atau hanya perlu mendengarkan dan melihat video yang 

disajikan. Video promosi yang di rancang ini menampilkan informasi pada fitur My 

Indihome agar pelanggan dapat mengerti informasi yang di sampaikan dengan 

mudah dan cepat. Selain itu video promosi tersebut akan dikemas sesingkat dan 

semenarik mungkin. Dengan hal itu diharapkan promosi video edukasi PT 

Telekomunikasi Indonesia mampu dimengerti dan memudahkan pelanggan setia 

My Indihome untuk mengakses fitur individu dengan mudah melalu ponsel. 

Promosi adalah cara aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi yang mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan. Tjiptono (2002: 219). Azhar Arsyad (2011: 49) menyatakan bahwa 

video merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan 

salah satu jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan 

video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video 

dapat memberikan informasi, memaparkan sebuah proses video, menjelaskan 

konsep- konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Dapat disimpulkan bahwa video 

merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. 

Video menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau 

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu 

tentang nilai kesehatan menjadi tahu (Suliha, 2002). Dasar desain menurut Yongki 
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Safanayong (2006 : 2) menyatakan bahwa dasar desain merupakan suatu desain 

memberi kepuasan atau mengisi kebutuhan, desain akan bermakna apabila 

mencangkup masalah-masalah yang lebih luas yang lebih mendasari dalam 

penyelesaian atau pemecahan perubahan. 

Dengan adanya promosi video edukasi ini maka diharapkan mampu 

memberikan informasi kepada pelanggan My Indihome dengan mudah dapat 

mengakses fitur dengan mudah. Dari uraian di atas dengan ditemukan gap research 

maka penelitian ini penting untuk dilakukan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, maka permasalahan yang terdapat pada 

laporan kerja praktek ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana merancang 

video edukasi cara aktivasi akun My Indihome dengan berbagai fitur Di PT. 

Telekomunikasi Indonesia?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang nantinya akan digunakan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perancangan edukasi tutorial aktivasi akun My Indihome. 

2. Perancangan dalam bentuk video dan audio. 

3. Perancangan video berisi tentang cara aktivasi akun dan ditambah 

berbagai fitur. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan perancangan video edukasi cara aktivasi akun My Indihome dengan 

berbagai fitur adalah sebagai berikut : 

1. Merancang video edukasi cara aktivasi akun My Indihome dengan berbagai 

fitur di PT. Telekomunikasi Indonesia.  
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.    Menambah pengetahuan tentang edukasi aktivasi akun my Indihome 

bagi calon dan pengguna My Indihome. 

2. Menjadi inovasi dalam perkembangan teknologi. 

3.  Sebagai sumber informasi dan pembelajaran bagi penulis maupun 

pelanggan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Menjadi sebuah pengalaman berharga dari kerja praktik yang telah 

dilakukan penulis di PT. Telekomunikasi Indonesia. 

2. Diharapkan  mampu  memberikan  sentuhan  kreatif  dan  inovasi  pada  

media promosi melalui video edukasi akun My IndiHome. 

3. Menarik perhatian pelanggan maupun calon pelanggan terhadap 

IndiHome. 
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1.6  Pelaksanaan   

a.  Detail Perusahaan   

 Nama perusahaan    : PT. Telekomunikasi Indonesia   

 Nama Penyelia    : Nugroho Budi Cahyono  

 Jasa       : Badan Usaha Milik  Negara (BUMN) 

 Alamat      : Jl. Ketintang No. 156, Gayungan Surabaya 

 Telepon     : (031) – 3502044 

 Fax        : - 

 E-mail        : corporate_comm@telkom.co.id 

b.  Periode  

 Tanggal pelaksanaan   : 22 Juli 2019 – 22 Agustus 2019 

 Waktu        : 08.00 – 16.30 WIB 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan kontribusi serta sistematika penulisan 

laporan kerja praktek. 

BAB II    GAMBARAN UMUM DINAS 

 Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan secara singkat profil, sejarah 

atau struktur organisasi, fungsi dan tugas, tujuan, visi dan misi dari Dinas 

Komunikasi Dan Informatika. 
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BAB III    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang segala sesuatu teori penunjang yang 

diharapkan menjelaskan secara singkat mengenai landasan yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan laporan kerja praktek dan segala keterkaitan. 

BAB IV    DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas karya yang dimana hasil selama perancangan pada 

masa kerja praktek di PT Telekomunikasi Indonesia yang berdasarkan 

permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya nantinya akan di 

implementasikan. 

BAB V     PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan selama Perancangan video edukasi cara 

aktivasi akun My Indihome dengan berbagai fitur Di PT. Telkomunikasi Indonesia 

yang nantinya akan di publikasikan. 
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BAB II  

GAMBARAN PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan          : PT Telekomunikasi Indonesia- Divisi Regional V 

Produk                           : Jaringan dan Teknologi, 

            Alamat                           : Jl. Ketintang No. 156, Gayungan Surabaya 

Phone                             : (031) 3502044 

Fax      : - 

Email                             : corporate_comm@telkom.co.id  

 

2.2 Sejarah Telkom 

PT. Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan yang termasuk Badan 

Usaha Milik  Negara (BUMN)  yang  berorientasi  di  bidang jasa  dan  laynanan 

teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. 

PT. Telekomunikasi Indonesia menerapkan strategi bisnis serta operasional 

perusahaan yang menitikberatkan pandangannya kepada pelanggan (customer- 

oriented)  dalam  upayanya  untuk  bertransfromasi  menjadi  digial 

telecommunication company. Hasil akhir yang diharapakan dari proses ini adalah 

menjadikan PT. Telekomunikasi Indonesia lebih agile (lincah) dan lean (ramping) 

dalam  beradaptasi  dengan  peralihan  industri  telekomunikasi  yang berlangsung 

begitu cepat. 

Garis besar bisnis dan kegiatan usaha yang terus dikembangkan seiring 

dengan berkembangnya teknologi, informasi dan digitalisasi terus bertumbuh 

melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya namun masih dalam lingkup 

industri telekomunikasi dan informasi. Saat ini TelkomGroup mengelola beberapa 

produk  portofolio  yang  melayani  konsumen  melalui  empat  segmen,  yaitu; 

korporat,   perumahan,   perorangan   dan   segmen   konsumen   lainnya.   Produk 

portofolio yang dikelola saat ini antara lain : 

mailto:corporate_comm@telkom.co.id
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1. Mobile 

Merupakan produk mobile voice, SMS, value added service dan mobile broadband  

yang ditawarkan melalui  entitas anak, Telkomsel,  yakni simPATI, Kartu As dan 

Loop untuk pra-bayar serta Kartu Halo untuk pasca-bayar. 

2.    Fixed 

Melalui brand IndiHome produk portofolio ini melayani fixed service yang terdiri 

dari fixed voice, fixed broadband, Wi-Fi dan emerging wireless technology lainnya. 

3.    Wholesale & International 

Terdiri dari layanan interkoneksi, VAS, network service, hubbing data center, WiFi 

dan contetnt platform, data dan internet, serta solution. 

4.    Network Infrastructure 

Melalui  jaringan  infrastruktur  ini  produk  yang  ditawarkan  meliputi network 

service, infrastruktur, tower dan satelit. 

5.    Enterprise Digital 

Memiliki layanan smart enabler platform service dan information and 

communication technology platform service. 

7. Consumer Digital 

Produk portofolio yang dikelola ini meliputi media dan edutainment service, seperti 

video/TV, e-commerce (blanja.com) dan mobile based digital service. Adapun 

penawaran lainnya yaitu digital life service seperti digital life style (Langit Musik 

dan VideoMax), digital adverstising and analytics seperti bisnis digital advertising 

dan solusi mobile banking, digital payment seperti TCASH serta enterprise digital 

service yang menyediakan layanan Internet of Things (IoT)Dinas Komunikasi Dan 

Informatika adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang komunikasi dan 

informatika melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyebarluasan informasi, 

pengembangan dan pemberdayaan TIK  serta pengendalian layanan jasa Pos dan 

telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

transparan dan akuntabel.  
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Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan 

hak publik masyarakat akan informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan 

optimal, sehingga diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan 

memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Sedangkan bagi jajaran pemerintah akan terwujud di dalam 

meng-implementasikan e-government dalam rangka mewujudkan good 

governance. 

Program kegiatan pada tahun 2010 berpedoman pada RPJMD Jatim 2009-

2014 dengan agenda ”Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi dan 

Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima” dan Sub Agenda 

”Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan 

Publik”, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Timur memiliki basis pendidikan dan di dukung kegiatan penunjang.  

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika di Jawa Timur selain 

sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi juga menitikberatkan 

pemberdayaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada 3 (tiga) layanan 

yakni ; Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Layanan Pos - 

Telekomunikasi dan Layanan Informasi, termasuk peningkatan kualitas SDM 

aparaturnya.  

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

2.3.1 Visi dan Misi 

Sebagai salah satu perusahan besar yang ada di Indonesia PT. 

Telekomunikasi Indonesia tentunya memiliki peranan penting dalam 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta visi dan misi yang harus 

diemban dan dijunjung tinggi dalam meraih tujuan yang akan dicapai, sesuai pada 

visi dan misi baru yang telah di berlakukan sejak tahun 2016, yaitu : 

Visi     : Be the King of Digital in the Region 

Misi    : Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 
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2.3.2 Tujuan 

“Top 10 Market Capitalization Telco in Asia-Pascific by 2020 and maintain 

its stronghold position” 

2.3.3 Budaya Perusahaan 

PT.  Telekomunikasi  Indonesia  memiliki  beberapa  nilai-nilai  penting yang  

menjadi  inti  dari  setiap  proses  usaha  bisnis  yang  dilakukannya  dan terangkum 

dalam budaya perusahaan, yaitu: 

Corporate Culture      : The Telkom Way  

Basic Belief                : Always the Best  

Core Values                : Solid, Speed, Smart 

Key Behaviors            : Imagine, Focus, Action 

2.4 Struktur Organisasi 

 
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber: hasil olahan penulis 

 

 

 

2.4.1 Beberapa Gambar Lokasi Kantor Dan Ruangan Consumer Marketing 
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PT Telekomunikasi Indonesia 

 

Gambar 2. 2 Ruang Kerja Consumer Marketing PT Telekomunikasi Indonesia 

Sumber: hasil olahan penulis 

 

 

Gambar 2. 3 Suasana ruang kantor saat jam kerja berlangsung 

Sumber: hasil olahan penulis 
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Gambar 2. 4 Foto dengan penyelia PT Telekomunikasi Indonesia 

Sumber: hasil olahan penulis 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Video  

Video adalah sebuah teknologi pengiriman sinyal elektronik pada suatu 

gambar yang bergerak. Dalam pengaplikasikan secara umum dari sinyal video yaitu 

seperti televisi, tetapi juga ia bisa juga digunakan dalam aplikasi lain dalam bidang 

teknik, saintifik, produksi dan juga keamanan.  

Dalam itu, video juga merupakan sebuah teknologi yang berguna untuk 

menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan serta menata ulang gambar 

bergerak. Yang mana biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau 

media digital. Dalam digital video sendiri juga merupakan jenis sistem video 

recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog 

dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape, 

lalu didistribusikan melalui optical disc, misalnya seperti VCD dan DVD. 

3.1.1 Definisi Video 

Menurut Binanto (2010 : 179), kata video berasal dari kata latin, yang 

berarti ‘saya lihat’. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang 

mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. 

Video juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi, dan 

keamanan. Istilah dalam video juga bisa diartikan sebagai singkatan videotape, alat 

perekam video dan pemutar video. 

Menurut Ayuningtyas (2011 : 7), video merupakan gabungan gambar – 

gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 

Dalam gambar yang tergabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan 

pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan satuan fps (frame per 

second). Karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak 

yang halus, semakin besar nilai frame rate maka akan semakin halus pergerakan 

yang ditampilkan. 
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Pada kesimpulannya video adalah gabungan antara gambar – gambar yang 

tersusun secara baik dalam satu waktu dengan kecepatan tertentu dan menghasilkan 

gambar gerak dengan dimensi yang berbeda. 

3.1.2 Format Video 

Menurut Hendi Hendratman (2012 – 401 – 406), berbagai format yang 

sering dipakai dalam video editing, pertelevisian dan multimedia. 

1. AVI 

Singkatan dari Audio Video Interleaved. Format media yang dapat 

menyimpan data gambar bergerak/video dan suara/audio. AVI dikembangkan oleh 

Microsoft untuk digunakan pada Operating System Windows. Sebuah file AVI 

dapat menggunakan bermacam – macam format kompresor/codecs. File AVI tidak 

mempunyai standar ukuran/resolusi, bitrate, dll, sehingga anda bebas mengaturnya. 

2. MOV , QT 

Standar format digital video yang dikembangkan oleh Apple Computer for 

Macintosh (Mac Os) saingan Microsoft. Namun dapat dijadikan pula di Windows. 

Namun anda harus menginstal drivernya terlebih dahulu yaitu Quicktime for 

Windows atau Quicktime Alternative. Salah satu kelebihan format ini adalah 

adanya codec Animation kemampuanya untuk Alpha Chanel, Sehingga 

video/render animasi yang dibuat di 3D Studio Max atau After Effects dapat diganti 

backgroundnya. 

3. MPEG-1 

Standar Internasional untuk kompresi video kualitas sedang/medium, yang 

dikenal dengan Motion Picture Expert Group (MPEG-1) yang digunakan untuk 

video CD/VCD. Format yang berjaya di tahun 90an sampai awal 2000 ini 

mempunyai kompresi 50 bandi 1 sampai 100 banding 1 sehingga file yang 

dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan aslinya yang tanpa kompresi. 
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4. MPEG – 2 

Pengembangan dari MPEG-1 adalah MPEG-2 sehingga dapat mentransfer 

data lebih dari 4,5 Mb/s dan bisa digunakan untuk dunia broadcast pertelevisian dan 

DVD Video. Format MPEG-2 juga mendukung multichannel surround sound 

seperti PCM, Dolby Digital dan DTS. 

5. ASF 

ASF merupakan singkatan dari Advanced Streaming Format. Format ini 

khusus dibuat untuk jaringan internet. Dengan demikian video yang dijalankan 

melalui internet akan berjalan mulus tanpa harus menunggu sampai data selesai 

diunduh/download. Teknik tersebut disebut streaming. Format ini dikembangkan 

oleh Microsoft. Penggunaan teknologi ASF ini digunakan pada format video lain 

seperti Windows Media Audio (WMA) dan Windows Media Video (MWV). ASF 

juga dapat menyimpan data text/metadata artist, title, album dan genre untuk audio 

atau sutradara pada file video track seperti file ID3 tags pada MP3 files. 

6. WMV 

WMV adalah singkatan dari Windows Media Video. Format video ini 

dikembangkan oleh Microsoft. Keuntungan format video ini adalah kompresi yang 

tinggi dan tanpa banyak mengurangi kualitas video. WMV sama seperti ASF 

(Advanced System Format) yang mempunyai teknologi streaming agar bisa 

dijalankan dengan mulus di internet. 

7. MP4 

MP4 dapat menampung berbagai format multimedia dan video stream ke 

sebuah file. Format yang dapat ditampung antara lain AVI (.avi), 

MPEG(.mpg,.mpeg), Matroska (.mkv, .mka), OGM (.ogm) Quicktime (.mov) atau 

Realmedia (.rm, .rmvb). MP4 telah menjadi standar (ISO 14496-14) sehingga dapat 

dijalankan di berbagai hardware seperti handphone, mp4 player dan multimedia 

player dikomputer. 
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8. Flash Video (FLV) 

FLV (Flash Video Files) sesuai namanya adalah format flash yang khusus 

untuk menampung video format bitmap. Teknologi ini mulai ada sejak Macromedia 

Flash version 7. Tidak seperti format SWF, kelebihan formatFLV adalah tidak ada 

batasan maksimum 16000 frames sehingga cocok untuk video dengan durasi 

panjang. 

9. RealMedia 

RealMedia adalah container multimedia yang dibuat oleh RealNetworks 

yang dapat menampung data video dan audio. Akhiran filenya adalah *.rm dan 

biasanya digunakan untuk menampilkan video online secara streaming. 

10. 3GP 

3GP adalah video dengan teknologi dan kompresi tinggi seperti mpeg4, 

namun lebih khususkan untuk handphone. Biasanya kualitas yang dihasilkan tidak 

begitu baik jika dijalanka dikomputer atau televisi, karena bitrate, resolusi, channel 

audio yang rendah (mono) juga processor handphone yang jauh lebih lambat dari 

computer pc. 

11. Matroska 

Matroska adalah format nultimedia open source gratis dari Rusia. Format 

ini sering digunakan untuk menyimpan data video kualitas HD (720) dan Full HD 

(1080) dengan kualitas yang sangat tinggi. Karena format ini open source. 

3.1.3 Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya 

1. Cerita 

Video yang dibuat untuk mempaparkan cerita. 

2. Dokumenter 

Video yang dibuat dengan bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa 

secara nyata dalam kehidupan. 

3. Berita 

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. 
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4. Pembelajaran 

Video yang bertujuan untuk memberikan informasi,materi pembelajaran atau 

edukasi agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. 

5. Presentasi  

Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan pendapat 

3.1.4 Jenis Video Berdasarkan Standart Pembuatannya 

1. Video Analog 

Merupakan produk dari industri pertelevisian dan oleh sebab itu dijadikan 

sebagai standar televise 

2. Video Digital 

Adalah produk dari industri computer dan oleh sebab itu dijadikan standar data 

digital. 

3.2 Media 

K. Prent CM, dkk (Putra, 2007 : 4) mengatakan bahwa media berasal dari 

kata latin yaitu “medium” (tunggal) “media” (jamak) yang secara harafiah berarti : 

pertengahan, tengah, dengan demikian menyebut “media” sudah berarti jamak, 

tidak perlu media media. 

Sedangkan John M.Echols dan Hasan Shadily (Putra, 2007 : 4) menyatakan 

bahwa kata “media” mengacu pada kata tunggalnya “medium”. Ada banyak makna 

yang diberikan disana, namun yang cocok dan relevan dengan konteks media cetak 

ialah pengertian yang ketiga dan keempat, yakni: perantara, alat jalur (of 

communications). Jadi, media disini berarti: alat jalur dari komunikasi (massa), atau 

perantara yang mempertemukan seseorang dengan orang lain sehingga 

memungkinkan terjadinya komunikasi (komunikasi massa). 

Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan pengirim pesan pada penerima pesan., sehingga dapat merangsang 

pildran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, 

sehingga proses belajar mengajar berlagsung dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan yang diharapkan (Sadiman, 2002:6) 
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3.3 Promosi 

1. Menurut Stanton (1993) : Promosi adalah kegiatan memberikan informasi 

kepada konsumen, memengaruhi, dan menghimbau khalayak ramai. 

2. Menurut Saladin (2003) : Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, 

mengingatkan, dan membujuk konsumen tentang produk perusahaan. 

3. Menurut Swashta (1991) : Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu 

arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

3.4 Pengertian Edukasi 

Proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi 

dari masing-masing individu. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari – hari 

lebih dikenal dengan sebutan proses belajar. Edukasi merupakan proses belajar dari 

tidak tahu menjadi tahu. 

Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, 

tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab 

manusia. Karena seberapun pintar seseorang, jika tidak punya adab atau berperilaku 

buruk maka tidak akan berguna bagi kehidupan orang banyak. 

Tahap pertama yang sangat berperan penting dalam edukasi adalah orang 

tua. Jadi sudah mejadi kewajiban orang tua akan mengenalkan edukasi dalam 

berbagai hal kepada anaknya dari kecil hingga dewasa. Pada tahap selanjutnya 

edukasi bisa dilakukan pada pembelajaran formal, non formal, dan informal. 

Sedarmayanti, (2001:32) -  Menjelaskan bahwa melalui  edukasi, seseorang 

dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan 

metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan 

dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. 

3.4.1  Tujuan Edukasi 

1. Meningkatkan kecerdasan. 

2. Merubah kepribadian manusia suapaya memiliki akhlak yang terpuji. 
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3. Menjadikan mampu untuk mengontrol diri. 

4. Meningkatkan keterampilan. 

5. Bertambahnya kreativitas pada hal yang dipelajari. 

6. Mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuni. 

3.4.2 Macam Edukasi 

Setelah beberapa yang sudah dijelaskan pada bagian diatas edukasi 

memiliki beberapa macam dan jenis seperti, edukasi formal, non formal, dan 

edukasi informal. Berikut penjelasan dari macam-macam edukasi: 

1. Formal 

Proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada 

peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses 

pembelajaran tersebut, lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran 

di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap 

individu adalah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga pendidikan tinggi. 

2. Non Formal 

Edukasi non formal biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat 

tinggal, contohnya terdapat tempat pendidikan baca tulis Al Quran di masjid, lalu 

kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan seperti kursus mobil, kursus 

musik, dan kursus-kursus lain. 

3. Informal 

Sedangkan edukasi informal merupakan jalur pendidikan yang terdapat di 

keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses 

pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa 

tanggungjawab yang dimiliki. 

Hasil dari pendidikan informal telah diakui sama dengan pendidikan formal 

dan non formal serta digagas oleh pemerintah meliputi: anak harus dididik dari lahir 

hingga dewasa, pendidikan awal dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan tahap 

edukasi yang sangat penting, karena banyak anak sekarang dikarenakan 

keluarganya berantakan sehingga sangat mempengaruhi pendidikan dalam sekolah. 
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3.5  Audio Visual 

Audio visual menuju kepada penggunaan komponen suara (audio) dan 

komponen gambar (visual), dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan 

hal ini. Film dan program televisi adalah beberapa contoh dari penyajian audio 

visual ini. 

3.5.1 Pengertian Audio Visual 

Menurut Soegito Atmohoetomo dalam buku yang berjudul Media Audio 

Visual Pendidikan dan Proses Produksi Programnya (2010: 24 – 33), perkembangan 

teknologi dunia audio visual telah banyak mewarnai kehidupan manusia dari 

berbagai aspek kehidupan. Modernisme yang dianggap sebagai puncak peradaban 

manusia dengan di kumandangkan rasionalisme, ternyata dengan 

ditemukanya”teknologi digital” menggeser “logika matematis”. Dengan demikian 

akan terjadi ketidak jelasan antara “akal manusia” dengan “akal buatan” dan yang 

terjadi adalah jarak “rohani” yang terjadi sebatas dari layar monitor ke mata, kini 

lebih deket sampai ke lensa mata, dan semakin dekat lagi hingga “diri kita” masuk 

ke mesin – mesin canggih melalui perangkat lunak cyber dan virtual. Teknologi 

digital mulai dari perangkat perekaman gambar dan pengeditan melalui komputer 

grafis telah menguji kreatifitas para kreator film untuk mengukir imajinasinya 

melalui dunia maya, perkembangan audio visual mengalami pendekatan dengan 

para pemirsanya ketika diciptakanya film 3 Dimensi dengan bantuan kaca mata 

untuk menciptakan bentuk dimensinya disertai tata audio yang menggelegar 

memutar disekeliling penonton melalui efek surround sound, seolah – olah kejadian 

tersebut berada ditengah – tengah mereka. 

3.5.2  Jenis – Jenis Audio Visual 

Karya audio visual merupakan jenis dan tujuan berbeda – beda, masing – 

masing mempunyai ciri khas yang mencerminkan dari bentuk dan tujuan tersebut 

tercipta. Berikut ini adalah jenis – jenis audio visual : 

 

1. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Film Dokumenter menyajikan realitas melaui berbagai cara dan dibuat 

untuk berbagai macam tujuan, namun harus diakui film dokumenter tidak lepas dari 
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tujuan dan fungsinya sebagai film yang menyebarkan informasi, pendidikan dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu, contohnya : Geographic, Animal 

Planet dan Discovery Channel. 

2. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Film cerita pendek biasanya mempunyai durasi 60 menit. Jenis film cerita 

pendek sering dilakukan oleh para mahasiswa jurusan film atau kelompok orang 

yang menyenangi dunia film sebagai tahap latihan, selain itu ada juga yang khusus 

meproduksi cerita pendek untuk konsumsi acara televisi. 

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film cerita panjang merupakan film yang diputar di gedung bioskop, film 

ini merupakan film konsumsi masyarakat yang berfungsi sebagai hiburan atau 

tontonan umum. Film jenis ini mempunyai durasi 60 menit keatas, umumnya 

berdurasi sekitar 100-120 menit. 

4. Film Profil Perusahaan (Corporate Profile) 

Film jenis ini diproduksi untuk keperluan tertentu, misalnya 

memperkenalkan suatu perusahaan tertentu untuk disebarluaskan ke public, selain 

itu sering dipakai sebagai sarana pendukung dalam suatu presentasi perusahaan atau 

kelompok tertentu. 

5. Film Iklan Televisi (TV Commercial) 

Film jenis ini diproduksi dengan fungsi untuk kepentingan penyebaran 

informasi baik tentang suatu produk (Iklan Produksi) maupun layanan masyarakat 

(Iklan Layanan Masyarakat) 

6. Film Program Televisi (TV Program) 

Film jenis ini merupakan konsumsi acara program televisi dan biasanya 

diproduksi oleh stasiun televisi sendiri atau kerjasama dengan Production House. 

7. Film Video Clip (Music Video) 

Film Video Clip merupakan jenis film yang digunakan oleh para produse 

music untuk memasarkan produksinya lewat media televisi, jenis ini berdurasi 

singkat berdasarkan panjang lagunya. 

3.5.3  Fungsi Audio Visual 

Audio Visual memiliki fungsi yang diinginkan oleh audiens yakni gambar 

dan suara, sehingga kedua hal tersebut menyatu sebagai satu kesatuan. Televisi 



22 

 

 

 

adalah merupakan bentuk dari audio visual yang bersifat mengeluarkan suara dan 

bergerak serta hasil panduan dari karya dan teknologi, berbeda dengan radio yang 

hanya menyajikan audio. Jadi apabila khalayak radio siaran hanya mendengar kata 

– kata musik dan efek suara, maka khalayak televisi bisa melihat gambar yang 

bergerak dan menggabungkan unsur yang ada pada radio. 

Fungsi audio visual berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan pehatian komunikasi untuk 

berkonsentrasi pada isi pesan yang berkenaan dengan visual yang ditampilkan. 

2. Fungsi Kognitif, yaitu memperlancar atau mempermudah pencapaian maksud 

visual yang tidak dimengerti komunikan. Bertujuan memahami pencapaian 

maksud visual yang tidak dimengerti komunikan. Berjuang memahami dan 

mengingat pesan lewat gambar dan suara. 

3. Fungsi Kompensatoris, yaitu membantu mengakomodasikan komunikasi yang 

lemah dan lambat dalam memahami isi pesan dengan menyajikan gambar dan 

suara. 

3.5.4  Karakter Audio Visual 

Audio visual merupakan unsur yang audible (dapat didengar) dan visible 

(dapat dilihat), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik atau unsur 

yang memiliki audio visual adalah suatu perpaduan atau kombinasi antar gambar 

dan suara baik bergerak maupun diam sehingga menghasilkan suatu pesan yang 

dapat dimengerti.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dengan detail beberapa tahapan 

dalam proses pembuatan video edukasi cara aktivasi akun My Indihome dengan 

berbagai fitur di PT Telekomunikasi Indonesia beserta contoh dan proses 

pengumpulan informasi sebagai media tambahan dalam mewujudkan video yang 

diinginkan pihak PT Telekomunikasi Indonesia – Devisi Regional 5 Surabaya. 

4.1 Perancangan Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Bagan Pengerjaan 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pembedahan literature seperti 

website dan jurnal yang Telkom Indonesia melalui internet serta melakukan 

wawancara langsung pada client sebagai sumber utama dalam memberikan data 

secara lengkap dan akurat sesuai perusahaan tersebut. 

4.2.1  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih 

dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari dilakukan 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 

terpercaya. Dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung 

akan mendapatkan informasi mendalam apa yang diinginkan oleh pihak dari 

perusahaan. Wawancara sangat penting untuk melakukan interaksi antara desainer 

dan klien serta keakuratan dan pemvalidan data.   

Wawancara juga sebagai bukti bahwa desainer atau narasumber melakukan 

pembuatan video edukasi. sebab pada video tersebut terdapat data murni, valid dan 

terjamin keasliannya. Penulis melakukan wawancara dengan ibu sukma, mas dhana 

dan mbak ina. Mereka adalah narasumber penulis dan rekan-rekan yang melobby 

dari awal hingga akhir. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan adalah bagi 

pelanggan setia My Indihome belum tau secara gamblang tutorial cara aktivasi akun 

My Indihome. Diharapkan dengan adanya video yang dirancang desainer ini 

mampu memberukan kemudahan bagi pelanggan setia Indihome dan calon 

pelanggan baru.  

4.2.2  Studi Literatur 

Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan topic yang diangkat 

dalam suatu penelitian. Studi literatur diperoleh dari pengumpulan data yang ada 

pada suatu referensi, buku, literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari 

beberapa sumber. 

4.2.3  Studi Eksiting 

Studi Eksisting pernah dilakukan oleh Muhammad Afan, mahasiswa S1 

Jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis dan Informatika STIKOM 

Surabaya dengan judul Perancangan Video Promosi Di Jurusan Animasi SMKN 12 
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Surabaya. Di dalam jurnalnya, Muhammad Afan ingin mengangkat tentang video 

promosi SMKN 12 Surabaya jurusan Animasi agar masyarakat baru melihat 

potensi, prestasi dan fasilitas di SMKN 12 Surabaya. 

Dari penjelasan tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afan 

adalah Perancangan Video Promosi Di Jurusan Animasi SMKN 12 Surabaya 

sedangkan yang akan dirancang oleh penulis adalah Perancangan video Edukasi 

Cara Aktivasi Akun My Indihome Dengan Berbagai Fitur Di PT Telekomunikasi 

Indonesia maka dapat disimpulkan bawhwa peneliti sebelumnya dengan sekarang 

beda objek dan penelitiannya berbeda. 

4.3  Brief 

 Brief Client adalah data dari perusahaan yang akan di gunakan untuk 

membuat suatu projek. Brief client biasanya dalam bentuk tertulis atau lisan. Brief 

client sendiri berisi langkah-langkah apa yang harus dikerjakan dalam projek 

tersebut. Dalam pembuatan project video kali ini creative brief dibantu oleh 

beberapa tim bersama yaitu, Ida,  dan Noni yang nantinya akan mendapatkan brief 

dari Ibu Sukma. Brief tersebut berisikan tentang bagaimana cara merancang video 

edukasi dalam penyampai video tersebut. 

Dalam dunia desain, brief adalah hal utama yang dibutuhkan untuk bisa 

menentukan konsep desainnya akan dibuat seperti apa. PT Telekomunikasi 

Indonesia Devisi Regional 5 Surabaya memberikan beberapa brief untuk video 

edukasi promosinya adalah video menunjukan bagaimana cara aktivasi dalam akun 

My Indihome melalu ponsel. Tidak hanya akun saja yang dibahas dalam video 

tersebut tapi bagaimana juga mengaktifkan berbagai fitur dalam aplikasi My 

indihome tersebut. Sehingga pelanggan mampu mengoperasikan sendiri melalu 

ponsel pintar masing-masing. Dengan begini brief yang didapat adalah bagaimana 

cara desainer membuat pelanggan dan calon pelanggan mampu mengoperasikan 

dan paham betul bagaimana cara mengaktivasikan sendiri. 

4.4  Konsep 

 Menentukan konsep yang akan digunakan pada pembuatan video edukasi 

promosi PT Telekomunikasi Indonesia adalah dengan melakukan wawancara 

secara mendalam pada beberapa narasumber dan client. PT Telekomunikasi 
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Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang teknologi dan jaringan. Maka 

konsep yang dibuat adalah secara detail dalam penyampaian video tersebut. Maka 

desainer harus menciptakan video detail bagaimana edukasi tersebut sampai kepada 

pelanggan. Dengan teknologi maka video ini dibalut dengan beberapa vector 

dibackground pembuatan video tersebut. Dengan konsep modern ini sangat cocok 

untuk PT Telekomunikasi Indonesia sebagai perusahaan dengan berbasis teknologi 

untuk menciptakan karya video. 

Dengan menggunakan konsep modern dan teknologi, sesuai dengan apa yang di 

inginkan PT Telekomunikasi yang berbasis teknologi yang berhubungan dengan 

kata modern. Dengan konsep modern dalam desain video edukasi promosi. 

Menggunakan teknik pembuatan video yang terkini, untuk bisa menyaingi dengan 

video promosi lainnya yang selalu up to date. Modern dalam video promosi ini 

menggunakan teknik yang terkini dimana video memiliki durasi yang singkat 

namun jelas penyampaiannya. 

4.5 Sketsa Kasar 

Dalam pembuatan video diperlukannya untuk merancang storyboard berupa 

sketsa. Storyboard berfungsi untuk menentukan alur atau jalan cerita dalam video 

agar tersusun rapi dan jelas. Berdasarkan brief dari PT. Telekomunikasi Indonesia  

penulis dapat mengetahui apa saja yang perlu dimasukkan dalam peracncangan 

video edukasi yang akan dibuat. Berikut adalah storyboard yang telah disetujui oleh 

PT. Telekomunikasi Indonesia – Devisi Regional 5. 

Scene Keterangan 

1 Tutorial Aktivasi Akun My IndiHome 

2 Aktivasi Akun 

3 Menu Status Langganan 

4 Menu Dompet My Indihome 

5 Menu Point My IndiHome 

6 Menu Tagihan 

Gambar 4. 2 List Storyline 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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a.  Tutorial Aktivasi Akun My IndiHome 

 

Gambar 4. 3 Sketsa Kasar Tutorial Aktivasi Akun My Indihome 

Sumber Olahan Penulis 

b.  Aktivasi Akun 
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Gambar 4. 4 Sketsa Kasar Aktivasi Akun 

Sumber: Olahan Penulis 

 

c.  Menu Status Berlangganan 

 

Gambar 4. 5 Sketsa Kasar Menu Status Berlangganan 

 Sumber: Olahan Penulis 
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d. Menu Dompet Indihome 

 

Gambar 4. 6 Sketsa Kasar Menu Dompet My IndiHome 

Sumber: Olahan Penulis 

 

e. Menu Point My IndiHome 

 

Gambar 4. 7 Sketsa Kasar Menu Point IndiHome 

Sumber: Olahan Penulis 
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f. Menu Tagihan 

 

Gambar 4. 8 Sketsa Kasar Menu Tagihan 

Sumber: Olahan Penulis 

4.6  Backsound 

Pada tahap kali ini finishing dalam pembuatan video edukasi promosi PT 

Telekomunikasi Indonesia  adalah memberikan sebuah backsound. Backsound ini 

berfungsi untuk mendukung video promosi agar dapat terlihat menarik di tonton 

dan menjadi iconic bagi masyarakat.  

Backsound yang digunakan adalah musik instrumental, yang berjudul Stars 

- Basspartout. Musik yang dipakai sangat cocok untuk sebuah video promosi 

edukasi, karena dengan instrumental yang memiliki perasaan motivasi dan modern 

dapat memberikan rasa yakin saat melihat video promosi ini. Selain itu backsound 

yang di pakai durasinya sangat cocok untuk video promosi edukasi, bahwa video 

promosi pada umumnya adalah 3,5 menit atau lebih. Selain itu Backsound yang 

digunakan didapatkan secara free download disitus youtube yang dapat digunakan 

secara bebas tanpa ada lisensi sang pencipta musik tersebut.  
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Gambar 4. 9 Situs Backsound yang Digunakan Video Edukasi Promosi 

Sumber : Youtube 

4.7 Implementasi Karya 

4.7.1 Perancangan Media 

 

Gambar 4. 10 Format Video Edukasi Promosi PT Telekomunikasi Indonesia 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 

Format media yang digunakan adalah resolusi full HD berukuran 

1440x1080px 29fps. video ini berisi informasi edukasi cara aktivasi akun My 

IndiHome, dan beberapa fitur lainnya.  
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a. Opening Tutorial Aktivasi Akun My Indihome 

 

Gambar 4. 11 Foto Opening Tutorial Aktivasi Akun My Indihome 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 

Pada bagian pembukaan video edukasi Promosi memakai background polos 

sebagai layout. Pada bagian permulaan ini cukup dengan font yang minimalis dan 

mudah dibaca bagi kalangan pelanggan dan calon pelanggan. Dengan 

menggunakan warna yang fresh maka pengguna tidak akan bosan untuk 

melihatnya.  

b. Tutorial Aktivasi Akun My Indihome 

 

Gambar 4. 12 Foto berisi olahan materi pertama 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Scene selanjutnya adalah lebih detail edukasi yang pertama. Aktivasi Akun 

My indihome. Dalam tahapan ini penulis merancang video secara detail dan mudah 

dipahami oleh Pelanggan dan Calon pelanggan. Font yang digunakan juga mudah 

dibaca dan dipahami. Video edukasi promosi ini dibagi beberapa part untuk 

memperjelas visualnya. Dalam hal ini penulis juga harus berhati-hati supaya tidak 

Typo atau salah ketik. 

c. Menu Status Berlangganan 

 

Gambar 4. 13 Foto berisi olahan materi kedua 

sumber: Hasil Olahan Penulis 
 

Scene selanjutnya adalah materi fitur lainnya yaitu Menu Status 

Berlangganan. Di bagian ini menu status berlangganan ada beberapa seperti, 

mengetahui nomor Internet, mengetahui nomor Usee TV, mengetahui penggunaan 

paket seperti kecepatan Internet, Channel yang digunakan dan lama penggunaan 

telepon, serta mengetahui jenis layanan tambahan yang digunakan. Itulah beberapa 

fitur edukasi lainnya. Penulis juga memberikan detail dalam menjelaskan seperti 

kotak untuk menu yang akan di klik. Visual yang diberikan juga membuat calon 

pelanggan meras nyaman dan paham pada edukasi ini. 
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d.  Menu Dompet My Indihome 

 

Gambar 4. 14 Foto berisi olahan materi ketiga 

sumber: Hasil Olahan Penulis 
 

Scene yang keempat adalah materi fitur lainnya yaitu Menu Dompet My 

IndiHome. Pada bagian ini fitur menu Dompet My Indihome yakni hanya untuk 

mengetahui hasil riwayat dari transaksi pelanggan My Indihome. Pada bagian ini 

juga tidak terlalu banyak macam edukasi sudah sangat jelas penyampainnya cukup 

dengan klik sekali saja. 

e. Menu Point My IndiHome 

 

Gambar 4. 15 Foto berisi olahan materi keempat 

sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Scene yang kelima adalah materi fitur lainnya, Menu Point My IndiHome 

Pada bagian ini fitur menu Dompet My Indihome.pada tahapan fitur kali ini yakni 

edukasi bagaimana cara kita mengetahui jumlah point yang didapatkan pelanggan, 

mengetahui cara mendapatkan point dan mengetahui dimana saja point pengguna 

dapat digunakan.  bagian ini juga tidak terlalu banyak macam edukasi sudah sangat 

jelas penyampainnya cukup dengan klik sekali saja mana yang anda ingin tahu 

caranya. 

f. Menu Tagihan 

 

Gambar 4. 16 Foto berisi olahan materi kelima 

sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Scene yang terakhir adalah materi fitur lainnya, Menu Tagihan. Pada 

tahapan fitur kali ini yakni edukasi bagaimana cara kita mengetahui jumlah Tagihan 

yang belum atau telah terbayar oleh pelanggan dan mengetahui riwayat pembayaran 

di bulan sebelumnya. 
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4.7.2 Final Video Edukasi  

1. Final video Pembukaan dan Penutup Edukasi 

 

Gambar 4. 17 Final Video Pembukaan Video Edukasi Promosi 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
 

Konsep dari pembuatan video edukasi promosi Cara Aktivasi Akun My 

IndiHome Dengan Berbagai Fitur Di PT Telekomunikasi Indonesia yakni modern. 

Dengan konsep modern tersebut di visualisasikan dengan tampilan layout video 

yang simple. Dimana perancang harus memperhatikan bagaimana jenis font 

tersebut harus mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen.  

 

Gambar 4. 18 Final Video Penutup edukasi promosi 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Konsep dari pembuatan penutup video edukasi promosi Cara Aktivasi Akun 

My IndiHome Dengan Berbagai Fitur Di PT Telekomunikasi Indonesia yakni 

modern. Dengan konsep modern tersebut di visualisasikan dengan tampilan layout 

video yang simple. Dimana perancang harus memperhatikan bagaimana jenis font 

tersebut harus mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen.  

 

2. Final Video Tentang Aktivasi Akun dan Berbagi Fitur 

a. Aktivasi Akun 

 

Gambar 4. 19 Final Video Tentang Aktivasi Akun 

          Sumber: Hasil Olahan Penulis 

b. Menu Status Berlangganan 

 

Gambar 4. 20 Final Video Tentang Menu Status Berlangganan 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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c. Menu Dompet My IndiHome 

 

Gambar 4. 21 Final Video Tentang Menu Dompet My IndiHome 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

d. Menu Point My IndiHome 

 

Gambar 4. 22 Final Video Tentang Menu Point My IndiHome 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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e. Menu Tagihan 

 

Gambar 4. 23 Final Video Tentang Menu Tagihan 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Bagian materi ini sudah jelas dalam pembuatan Cara Aktivasi Akun My 

IndHome Dengan Berbagai Fitur. Penulis mengupayakan supaya pelanggan 

mampu mengoperasikan sendiri da paham tanpa dating langsung ke kantor. Penulis 

juga mengupayakan bagaimana cara pelanggan mendapatkan informasi singkat, 

padat dan jelas. Tidak memkai font yang membuat mata sakit juga background 

digunakan simple nan elegan. Pelanggan tidak bosan akan pengelihatan jika 

mengikuti edukasi tersebut. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang telah di dapat penulis dari Perancangan Video 

Edukasi Aktivasi Akun My IndiHome adalah : 

1. Untuk menentukan konsep dalam merancang sebuah video edukasi 

promosi di perlukan riset, wawancara, studi literatur dan studi eksiting. 

menganalisa lapangan agar konsep yang di gunakan tepat untuk 

Pelanggan dan Calon Pelanggan.  

2. Dalam pembuatan video promosi perlu memperhatikan beberapa 

komponen penting seperti font yang mudah dibaca dan dipahami oleh 

pelanggan. Pada background dan warna penulis atau desainer harus 

mampu membuat pelanggan merasa nyaman dalam mempelajar edukasi 

tersebut. 

3. Pada proses untuk membuat video edukasi promosi. Desainer 

membutuhkan sebuah tim dalam pembuatannya. Tim tersebut berfungsi 

untuk menciptakan ide-ide kreatif agar hasil yang di dapat sangat 

maksimal. Dengan dibantu dengan penjelasan dari pihak terkait supaya 

tidak ada kesalahan yang telah dibuat oleh desainner. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran penulis setelah melakukan kerja praktik di PT 

Telekomunikasi Indonesi – Devisi Regional 5 adalah : 

1. Perlunya adanya pekerjaan yang mendasar dan individu supaya desainer 

mampu membuat dan mengoperasikan sesuai jobdesk masing-masing. 

keterbukaan antara pihak  terkait dan desainer di karenakan hasil yang di 
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ciptakan oleh desainer adalah asli dan tidak di palsukan atau di lebih-

lebihkan. 

2. Kerjasama sangat di butuhkan, bertujuan untuk saling membantu dan 

mempermudah dalam proses pembuatan desain untuk projek klien.  

3. Komunikasi terhadap klien dan tim sangat penting, bertujuan untuk tidak 

terjadinya miss komunikasi antara klien dan tim. miss komunikasi dapat 

berakibat fatal dalam desain yang telah dibuat. 

4. Membagi jobdesk pada tim sesuai dengan keahlian masing-masing, hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna karena bekerja sesuai 

dengan passion masing-masing. 

5. Lebih banyak memberikan jobdesk pada saat Kerja Praktik berlangsung 

sehingga desainer mampu mengoptimalkan pekerjaan dan belajar pada 

perusahaan yang ingin dipelajari. 
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