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KATA PENGANTAR 

 

Penulis mengucapkankan syukur alhamdullillah kepada Tuhan Yang Maha 

Esa karena penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul 

Pembuatan Iklan TVC Berjudul ”Clear Man Promo Version The Wall”. 

 

Dalam laporan ini akan dibahas tentang pra produksi dan produksi 

pembuatan Iklan TVC, beserta langkah–langkah pembuatannya pada bab 

Diskripsi Pekerjaan.  

 

Penulis berharap setelah pembaca membaca laporan ini, lebih mengetahui 

bagaimana bekerja dan membuat sebuah sinetron. Selain itu penulis berharap agar 

laporan Kerja Praktek ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi yang 

sedang melaksanakan tugas lain. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih 

dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya Kerja 

Praktek ini baik langsung maupun tidak langsung, kepada : 

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan motivasi 

2. Abdul Aziz S.Sn, M.Med.Kom selaku Kaprodi DIV  Komputer 

Multimedia dan pembimbing Kerja  Praktek 

3. Papi Bimoyadi selaku pihak penyelia 

4. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi 

Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih banyak 

kekurangan baik materi atau teknik oleh karena itu kritik dan saran yang 

konstuktif diharapkan oleh penulis agar dapat membantu dimasa mendatang demi 

kesempurnaan laporan ini. 
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Akhir kata, semoga laporan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca, khususnya di bidang pembuatan iklan. 

 

 

Surabaya, Maret 2012 

 

Penulis 
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Buku ini kami persembahkan untuk orang tua dan keluarga kami yang tercinta, 

yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta kasih dan 

sayangnya kepada kami. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sampai akhir tahun 2011 di Indonesia, perkembangan iklan sangatlah 

pesat. Hal ini di tunjukkan dengan semakin banyaknya iklan – iklan yang 

bermunculan di statiun televisi atau biasa disebut dengan Television Commercial 

(TVC) . Periklanan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dalam 

perkembangannya banyak sekali mengalami revolusi. 

Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara  adalah promosi 

barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar oleh sponsor, pemasaran 

melihat iklan sebagian dari strategi promosi secara keseluruhan.  

Dalam kasus ini iklan yang di maksud adalah jenis iklan televise atau biasa 

juga disebut TVC (Television Commercial). TVC merupakan pesan komunikasi 

yang bertujuan untuk memperkenelkan produk barang atau jasa. Tujuan 

selanjutnya adalah memotivasi dan mempersuasi para pemirsa atau audience 

untuk mencari, membeli dan menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya dari pihak 

media televisi sendiri menggunakan iklan sebagai sumber income untuk 

kelangsungan hidup perusahaan media. 

PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia) adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang  agency advertising  di Jakarta yang telah banyak karya TVC 

yang dihasilkan, Unilever merupakan perusahaan yang telah lama bekerja sama 

dengan PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia), dalam laporan ini yaitu disampaikan 
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tentang proses pembuatan iklan atau TVC Sampo Clear dari Unilever yang 

dikerjakan oleh PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

beberapa masalah, yaitu Bagaimana membuat iklan TVC Shampo Clear Unilever 

oleh PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia) 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka 

pembatasan masalah dalam pembuatan iklan TVC ini adalah: 

1. Pembuatan iklan TVC dengan ide atau konsep mentah dari klien ysng 

diolah menjadi konsep matang oleh tim kreatif PT. Citra Lintas (Lowe 

Indonesia) 

2. Selanjutnya konsep di proses oleh Audio Visual departement untuk di 

produksi melalui Production House yang telah ditunjuk PT. Citra Lintas 

(Lowe Indonesia) 

 

1.4. Tujuan Kerja Praktek 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan dari kerja praktek ini adalah 

memberikan laporan dan informasi tentang pembuatan iklan TVC dari PT. Citra 

Lintas (Lowe Indonesia) 
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1.5. Manfaat 

Sesuai dengan tujuan dari pembuatan aplikasi ini manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut:  

1. Laporan ini dapat menjadi acuan bagi pembacanya dalam pembuatan iklan 

TVC. 

2. Menambah pengetahuan pembaca tentang media iklan TVC dan proses 

pembuatannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, maka 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan hal–hal yang menjadi latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai serta sistematika 

penulisan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang sejarah dan struktur organisasi pada PT. Citra 

Lintas (Lowe Indonesia). 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan pembuatan iklan TVC Clear 

dari Pra Produksi, Produksi hingga Pasca Produksi. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Bab ini membahas mengenai desain sistem yang di kerjakan selama kerja 

praktek ini 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan pembuatan 

iklan TCV clear PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia)  yang  terkait dengan 

tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk pengembangan sistem 

untuk masa mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Lowe Indonesia merupakan agency iklan terbesar dan paling bergengsi di 

Indonesia selama 25 tahun terakhir dan saat ini mempekerjakan 250 tim kreatif.  

Lowe Indonesia bermitra dengan merek terkenal seperti Unilever, Philip Morris-

Sampoerna, Pizza Hut dan Nestle.  

Lowe dan Partners adalah jaringan agency modern dengan perbedaan. Lowe 

Indonesia membangun ide-ide kuat untuk iklan yang mereka buat dengan melibatkan 

banyak tim kreatif dalam pembuatan iklannya. Klien Lowe Indonesia menyebutnya 

mencapai tanpa kompromi. Sebuah jaringan agency modern dengan perbedaan yang 

beragam dan khas yang kaya akan budaya lokal, didirikan dan didasarkan 

pada kemampuan kita untuk membentuk dan berbagi ide menarik.  

Lowe Indonesia telah hak istimewa untuk bekerja pada beberapa merek yang 

paling ikonik dan sepanjang jalan, telah mendapatkan penghargaan untuk kreativitas 

dan efektivitas. Lowe Indonesia telah diakui sebagai the Leading FMCG Expert 

Indonesia yang unggul dalam Sosial Re-Engineering melalui penyediaan Gagasan 

Nilai Tinggi dan strategi Keterlibatan Efektif. 

 



 
 

6 

2.2 Lokasi Perusahaan 

Lowe Indonesia 

4th-6th Floors, Jl. Sultan Hasanuddin KAV 47-51, Jakarta 12160 

Telepon: +62 21 29 279 279 

 

2.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

2.4 Deskripsi Jabatan 

 Lowe Indonesia terdiri dari beberapa departemen, dimana setiap departement 

tersebut memiki job description masing-masing,  

 Adapun job deskripsi yang ada di Lowe Indonesia yaitu : 

1. CEO 

 Mengawasi perekrutan, pekerjaan, evaluasi, dan pelepasan kontrak staf 

dan personil.  

 Mengawasi semua staf organisasi, baik secara langsung atau tidak langsung 

melaluistaf senior 

 Mengembangkan seluruh organisasi atau departemen-lebar tujuan, sasaran, 

kebijakan dan prosedur 

Gambar 2.3.1  Struktur Organisasi 

 

CEO 

Client Service 

Director 

 

 

Head of Planning 
 

Finance Director 
 

Executive 

Creative Director 
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 Mempersiapkan divisi / departemen / organisasi anggaran operasi 

2. Client Service Director 

 Memenuhi efisiensi operasi global dengan menghilangkan maupun 

menambah non value. 

 Dukungan ujung ke ujung proses re-engineering bekerja sama dengan 

rekan.  

 Mengelola profitabilitas & dukungan manajemen produktivitas efektif 

 Memastikan penyebaran setiap inisiatif  berhasil  dan drive saving 

disepakati dengan klien  

3. Head of Planning 

 Melakukan dan mengelola proyek-proyek perencanaan yang kompleks dan 

sensitive profesional, penelitian dan analisis  

 Memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lokal, negara bagian dan 

federal 

 Mengawasi fungsi perencanaan khusus seperti skala besar proposal 

pengembangan baru dan studi lingkungan. 

 Menyediakan manajemen keseluruhan divisi terkait masalah perencanaan. 

4. Finance Director  

Tugas pokok dari Finance Director, adalah menyelenggarakan kegiatan 

akuntasi perusahaan berdasarkan pada kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. 

5. Executive Creative Director 

Menyediakan kepemimpinan kreatif secara keseluruhan bagi 

perusahaan. Membangun lingkungan yang positif untuk pengembangan 
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kualitas output tertinggi kreatif. Bertanggung jawab untuk daya tarik, 

rekrutmen dan retensi bakat kreatif atas. Merupakan badan sebagai 

perwira kreatif senior untuk klien, manajemen dan industri. . 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Iklan 

3.1.1  Definisi 

Iklan ataudalam bahasaIndonesia formalnya pariwara adalah promosi 

barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. 

Pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara 

keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, relasi 

publik,penjualan, dan promosi penjualan. 

 

3.1.2  Fungsi Iklan 

 Informing, adanya iklan membuat konsumen sadar (aware) akan 

merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan 

manfaat merek, serta menfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 

 Persuading, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) 

pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 

 Reminding, iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam 

ingatan para konsumen. 

 Adding value, periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen 

 

3.1.3  Peran iklan 

 Membangun awareness konsumen  

 Mereposisi merek dengan merubah persepsi atau perilaku 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Promosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Publisitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relasi_publik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relasi_publik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjualan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Promosi_penjualan&action=edit&redlink=1
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3.1.4  Pesan Iklan 

Adanya informasi dan emosi yang seimbang dan penampilan pesan yang 

tepat untuk target adalah hal yang penting dalam membiau iklan yang efektif. 

Sehingga iklan dapat diterima audiens dan diinterpretasi dengan tepat. 

Elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah pesan 

promosi yaitu: 

1. Balance (The Balance of the message) 

Jumlah dan kualitas pesan yang dikomunikasikan, serta penilaian 

setiap individu terhadap cara pesan tersebut dikomunikasikan. Sehingga 

dari perspektif ini, bahwa sebuah iklan seharusnya dapat 

menyeimbangkan antara kebutuhan informasi setiap individu dan 

kebutuhan mendapatkan kesenangangan dalam mengonsumsi pesan 

tersebut. 

Pengemasan pesan dalam sebuah iklan dapat berorientasi pada 

produk dan rasional (high involvement), serta berorientasi pada 

konsumen yang berdasarkan pada fikiran dan emosi (low involvement). 

Dalam high involvement, pesan berorientasi terhadap produk, berisi 

informasi-informasi yang berasosiasi terhadap keuntungan-keuntungan 

sebuah produk. 

Sedangkan dalam low involvement, pesan focus pada image yang 

ditanamkan pada penerima pesan. 

2. Structure 

Sebuah bagian penting dalam menyusun sebuah strategi 

pengemasan sebuah iklan adalah dengan mempertimbangkan cara 
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mengkomunikasikan poin-poin kunci atau inti pesan yang ingin 

ditampilkan kepada target audiens. 

 

3.1.5  JENIS-JENIS IKLAN 

Dilihat dari tujuannya, ada beberapa jenis iklan, yakni : comercial 

advertising, corporate advertising, dan public service advertising. 

 

1. Comercial Advertising. I 

Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye 

pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial ini sendiri terbagi menjadi 

beberapa macam. 

• Iklan Strategis. Digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan 

dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian 

utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta 

membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang 

konsumen untuk menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan 

bahwa merek ini ada bagi para pengguna. 

• Iklan Taktis. Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk 

mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek 

tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka 

pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. 

 

2. Corporate Advertising.  

Iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya 

diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang 

diproduksi oleh perusahaan tersebut.  
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Iklan Corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan relevan 

dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan biasanya selalu dikaitkan 

dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.  

Iklan Corporate merupakan bentuk lain dari iklan strategis ketika sebuah 

perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai 

korporatnya kepada Public. 

Iklan Corporate sering kali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, 

komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang 

atau logo perusahaan yang baru atau mengkomunikasikan kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sekitar. 

3. Public Service Advertising.  

Iklan Layanan Masyarakat merupakan bagian dari kampanye social 

marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau 

pelayanan masyarakat.  

Biasanya pesan Iklan Layanan Masyarakat berupa ajakan, pernyataan 

atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang “tidak 

baik” supaya menjadi lebih baik, misalnya masalah kebersihan lingkungan, 

mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berencana, 

dan sebagainya 

Bermacam-macamnya tujuan dari sebuah iklan yang dibuat oleh sebuah 

perusahaan maka berdampak pada berbedanya jenis-jenis dari sebuah iklan. 

Iklan yang sering muncul diberbagai media dan umumnya dibuat oleh 

perusahaan periklanan adalah sebagai berikut : 
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a. Iklan Komersial 

Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye 

pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial ini sendiri terbagi 

menjadi beberapa macam, yaitu (Lwin & Aitchison. 2005) 

b. Iklan Strategis   

Digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan 

mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama 

dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun 

pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen puntuk 

menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini 

ada bagi para pengguna. 

b. IklanTaktis 

Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong 

konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada 

umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang 

memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. 

c. Iklan Corporate 

Iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada 

akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau 

jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Iklan Corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan 

relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan biasanya selalu 

dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.  
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d. Iklan Layanan Masyarakat 

Iklan Layanan Masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial 

marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan 

atau pelayanan masyarakat  

Biasanya pesan Iklan Layanan Masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau 

himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang “tidak 

baik” supaya menjadi lebih baik, misalnya masalah kebersihan lingkungan, 

mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga 

berencana, dan sebagainya  

Iklan layanan masyarakat juga menyajikan pesan sosial yang bertujuan 

untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah 

yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang dapat mengancam 

keserasian dan kehidupan mereka secara umum (Kasali, 1992).  

Pesan tersebut dengan kata lain bermaksud memberikan gambaran tentang 

peristiwa dan kejadian yang akan berakibat pada suatu keadaan tertentu, 

baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Pada awal perkembangannya iklan layanan masyarakat tidak terlalu terikat 

pada penataan yang ketat, perencanaan pesan yang rumit, pemilihan media 

yang sesuai, sampai pada penentuan target audiens maupun pemilihan 

tempat dan waktu yang benar-benar tepat (Liliweri, 1992). 

Namun seiring berkembangnya dunia periklanan dan semakin banyaknya 

perusahaan yang membuat Iklan layanan masyarakat disertai dengan 

perubahan paradigma dalam menciptakan pesan-pesan sosial maka iklan 
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layanan masyarakat juga harus dibuat secara profesional seperti iklan 

komersial (Roman, Maas & Nisenholtz,2005). 

Iklan Layanan Masyarakat biasanya dikeluarkan atau dibuat oleh 

perusahaan melalui biro iklan berdasarkan adanya sebuah fenomena yang 

tengah terjadi di masyarakat atau berdasarkan momentum hari-hari besar 

yang oleh masyarakat banyak dianggap istimewa. Fenomena dan 

momentum inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menjual ide dan 

gagasan yang sifatnya membuat persepsi positif masyarakat terhadap citra 

perusahaan. 

Iklan layanan masyarakat tidak hanya disponsori oleh lembaga pemerintah 

dan organisasi non profit, tetapi juga perusahaan komersil. Bagi 

perusahaan komersil, iklan layanan masyarakat digunakan untuk tujuan 

membangun empati sebagai tanggung jawab sosial dalam masyarakat. 

Dengan membangun empati maka akan terbangun citra yang baik dimata 

masyarakat dan menstimulasi masyarakat untuk percaya pada perusahaan 

tersebut hingga akhirnya tertarik untuk mengkonsumsi produk mereka. 

Dengan demikian, secara tidak langsung perusahaan komersil yang 

berorientasi profit menggunakan iklan layanan masyarakat sebagai media 

iklan komersial. 

Seperti juga iklan yang bersifat komersil, di dalam strategi iklan layanan 

masyarakat ema kampanye yang paling efektif dan strategis adalah tema 

yang hanya mendasarkan pada satu pesan atau gagasan dan gambar yang 

tetap. Tema tersebut adalah tema yang diharapkan dapat menyentuh emosi 

masyarakat dan sifatnya adalah melayani masyarakat. Selain itu tema 
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haruslah relevan dengan kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat 

yang menjadi target iklan. Tema iklan layanan masyarakat dalam jangka 

panjang diharapkan dapat merubah perilaku suatu masyarakat kearah 

kebiasaan dalam batasan-batasan tertentu, sehingga pada akhirnya 

berlanjut sebagai suatu budaya (Liliweri, 1992). 

Berikut ini peralatan untuk memproduksi iklan televisi: 

 Tokoh, dapat terdiri dari bintang film, tokoh masyarakat, anak-

anak, ataupun tokoh kartun yang mampu mendukung gambaran 

brand. 

 Suara manusia atau voice biasanya disingkat VO.Suara manusia 

terdiri  dari suara perempuan  atau female voice yang disingkat 

FVO dan suara laki-laki male voice yang disingkat MVO 

 Musik 

 Lagu/jingle 

 Sound effect (SFX) 

 Visual effect 

 Super (super imposed), yaitu  huruf, tulisan, atau gambar grafis 

yang dimunculkan atau dicetak di atas gambar. Biasanya super 

menampilkan nama atau merk produk, nama perusahaan, slogan, 

dan lain-lain dengan maksud melengkapi atau memperjelas pesan. 

 Warna 
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3.2  Kamera Video 

Sebuah kamera video adalah kamera yang digunakan untuk elektronik film 

akusisi awalnya dikembangkan oleh televisi industri tapi sekarang umum dalam 

aplikasi lain juga.  

Video kamera yang digunakan terutama dalam dua mode. Yang pertama, 

karakteristik penyiaran awal banyak, adalah siaran langsung , di mana kamera 

feed real time gambar langsung ke layar untuk pengamatan langsung. Sebuah 

kamera yang masih melayani produksi siaran langsung, tetapi koneksi yang paling 

hidup adalah untuk keamanan , militer / taktis, dan operasional industri di mana 

melihat diam-diam atau remote diperlukan.  

Dalam modus kedua gambar direkam ke perangkat penyimpanan untuk 

pengarsipan atau diproses lebih lanjut; selama bertahun-tahun, rekaman 

video adalah format utama yang digunakan untuk tujuan ini, tapi cakram 

optik media, hard disk , dan flash memory di camcorder tapeless semua semakin 

digunakan .  

Rekaman video yang digunakan dalam televisi dan produksi film, dan 

lebih sering pengawasan tugas dan pemantauan di mana rekaman tanpa 

pengawasan situasi diperlukan untuk analisis nanti. 

Kamera video modern memiliki berbagai desain dan menggunakan, tidak 

semua yang menyerupai kamera televisi awal. 

 Profesional kamera video , seperti yang digunakan dalam produksi 

televisi dan kadang-kadang pembuatan film di bioskop digital , ini 

mungkin televisi studio -based atau mobile dalam kasus sebuah produksi 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Television&usg=ALkJrhic8YuQAEutmmTWQhRPC1ytB31zaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Live_television&usg=ALkJrhh8IHVaHnIWb2iARoCErfH462-ijw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Present&usg=ALkJrhjPeFedMlvBrVPF_NFb6ybWwfRfbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Security_camera&usg=ALkJrhhS0xmm83EVYJw8K7_03GhkSGC36A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Videotape&usg=ALkJrhjTqAvlncziqgT42FC55ubyM-dHLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Videotape&usg=ALkJrhjTqAvlncziqgT42FC55ubyM-dHLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc&usg=ALkJrhjTzNspivDKh5u-rjf9IptQdlC9qA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc&usg=ALkJrhjTzNspivDKh5u-rjf9IptQdlC9qA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk&usg=ALkJrhhrpUhP5A6GJi2ldPH5uPnSrKcg-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory&usg=ALkJrhgxvGIDIi_vjBjUOXidAmthzWYmAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tapeless_camcorder&usg=ALkJrhhxlTyXz8HGIpnm2zl-Uz08171PZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance&usg=ALkJrhhFE77jvffvZl5eROIg9rkqs3iBgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_video_camera&usg=ALkJrhhvTtOU6snXETPWVC1h1tFv_we-3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Television_production&usg=ALkJrhhSW2zJg48rA7k8LvlpSwhiHnI8sQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Television_production&usg=ALkJrhhSW2zJg48rA7k8LvlpSwhiHnI8sQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Filmmaking&usg=ALkJrhgo4ufVxMouLFFZ-5xorEwVmzCDBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinema&usg=ALkJrhibRchqtIJhHMbNnXle29Qkc5DL_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Television_studio&usg=ALkJrhjWKZj-_j-_kUxN-hl9WKjk_q7dtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_field_production&usg=ALkJrhgmkTIBqJeY1yZgBdTyUB5uP8XUSw
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bidang elektronik (EFP). Kamera seperti ini biasanya menawarkan kontrol 

manual yang sangat halus untuk operator kamera, seringkali dengan 

mengesampingkan operasi otomatis. 

 Camcorder , yang menggabungkan kamera dan VCR atau alat perekam lain 

dalam satu unit, ini adalah mobile, dan secara luas digunakan untuk produksi 

televisi, film rumah , pengumpulan berita elektronik (ENG) 

(termasuk jurnalisme warga ), dan aplikasi yang serupa.  

 Televisi sirkuit tertutup (CCTV) umumnya menggunakan zoom kamera pan 

tilt (PTZ), untuk keamanan, pengawasan, dan / atau tujuan 

pemantauan.Kamera tersebut dirancang untuk menjadi kecil, mudah 

disembunyikan, dan mampu bekerja tanpa diawasi; yang digunakan dalam 

pengaturan industri atau ilmu pengetahuan sering dimaksudkan untuk 

digunakan dalam lingkungan yang biasanya tidak dapat diakses atau tidak 

nyaman bagi manusia, dan karena itu mengeras untuk lingkungan yang 

bermusuhan tersebut (misalnya radiasi , panas tinggi, atau paparan kimia 

beracun). 

 Webcam adalah kamera video yang streaming video langsung feed ke 

komputer. Kamera video yang lebih besar (khususnya camcorder dan kamera 

CCTV) dapat juga digunakan, meskipun mereka mungkin 

membutuhkan konverter analog-ke-digital untuk menyimpan output pada 

komputer atau perekam video digital atau mengirimnya ke jaringan yang 

lebih luas. 

Kebanyakan kamera abad ke-21 video kamera digital yang mengubah sinyal 

langsung ke output digital, kamera tersebut sering kecil, bahkan lebih kecil dari 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_field_production&usg=ALkJrhgmkTIBqJeY1yZgBdTyUB5uP8XUSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Camcorder&usg=ALkJrhg20QF5uKwu4c2poh7TAA4ZI6QCeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/VCR&usg=ALkJrhgNeZ3QjYqsSpLvSYBxCXOW0fj7cQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_movie&usg=ALkJrhhky0CXjoBLz2RC3zlQwVOb4WsPKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_news_gathering&usg=ALkJrhjMP_nE51BkvyBmQvL_dsT5i7H_hA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism&usg=ALkJrhhFSSBMUKDP8JwkQnJCd0r3T1V2jA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television&usg=ALkJrhiwZXI6m17zA4c9iL3EVrpt2fmO_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_tilt_zoom_camera&usg=ALkJrhi6jOx7mrrQW2140mcjenbrrxMWqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_tilt_zoom_camera&usg=ALkJrhi6jOx7mrrQW2140mcjenbrrxMWqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_hardening&usg=ALkJrhhY6Jm6pqOLyZYeTzdoaMfMEwpeFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Webcam&usg=ALkJrhgGGno-ppIGqQdaumvmV552cjrwSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_video&usg=ALkJrhixRA5sBiiskxx74gBU-23USaIDkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter&usg=ALkJrhiGmPBS4S0iNfq2Eh7BzVVl0OMXWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_video_recorder&usg=ALkJrhjLvntPiPd-S6DqgVta4OLYmZyXRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera&usg=ALkJrhg8DNdYI9fh_YEoDiWblnwUXxxzvg
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kamera keamanan CCTV, dan sering digunakan sebagai Webcam atau 

dioptimalkan untuk masih-kamera digunakan. Sebagian besar dari mereka 

dimasukkan langsung ke dalam komputer atau perangkat keras komunikasi, 

khususnya telepon seluler , meskipun video analog peralatan tetap digunakan. 

 

3.3  Sutradara 

Sutradara atau pembuat film adalah orang yang bertugas mengarahkan 

sebuah film sesuai dengan manuskrip. (Pembuat film juga digunakan untuk 

merujuk kepada produser film). Manuskripskenario digunakan untuk mengontrol 

aspek-aspek seni dan drama. Pada masa yang sama, direktur mengawal petugas 

atau pekerja teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahannya. 

Seorang sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para pemeran 

film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya.  

Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan film, 

baik interpretatif maupun teknis. Ia menduduki posisi tertinggi dari segi artistik 

dan memimpin pembuatan film tentang "bagaimana yang harus tampak" oleh 

penonton. Selain mengatur laku di depan kamera dan 

mengarahkan akting serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi beserta 

gerak kamera, suara, pencahayaan, dan hal-hal lain yang menyumbang kepada 

hasil akhir sebuah film. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya seorang sutradara bekerja 

bersama para kru film dan pemeran film. Diantaranya penata fotografi, penata 

kostum, penata kamera dan lain sebagainya. Selain itu sutradara juga turut terlibat 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Webcam&usg=ALkJrhgGGno-ppIGqQdaumvmV552cjrwSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone&usg=ALkJrhgkzETYRZCtIOkOsIPhKE6qLjT6jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_video&usg=ALkJrhhdfOHCTDFJVbVdZnorYzQOVkxMFw
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera
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dalam proses pembuatan film mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-

produksi 

 

3.4  Ide  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Ide adalah rancangan yang 

tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Ide dalam kajian 

Filsafat Yunani maupun Filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh 

yang melintas cepat. Misalnya ide tentang sendok, muncul dalam bentuk sendok 

yang utuh di pikiran. Selama idebelum dituangkan menjadi suatu konsep dengan 

tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. 

Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. 

Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir 

yang logis dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus menerus 

sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain 

saling bersesuaian sebagai kenyataan. Alam Pikiran Yunani 

menjangkau pengertian Ide Ideal atau Ide Sempurna. Dari pemikiran tentang 

yang sempurna itu lahirlah gagasan-gagaan tentang ketuhanan sebagai Ide Ideal 

Tertinggi yang dapat dipikirkan dan dirasakan oleh manusia keberadaannya yaitu 

tentang Pencipta Makhluk atau Tuhan. 

 

3.5  Daya cipta  

Daya cipta atau kreativitas adalah proses fisik yang melibatkan 

pemunculan wujud orang]] atau [lainnya (concept) baru, atau hubungan baru 

antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pra-produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasca-produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasca-produksi
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Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdayacipta (creative 

thinking) (kadang disebut perasaan sesaat saja biasanya dari angan-angan kosong. 

Sebagai alternatif, konsepsi sehari-hari dari daya cipta adalah tindakan membuat 

sesuatu  yang baru. 

Daya cipta dalam kemasakinian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor: 

keturunan dan lingkungan .. biasa nya orang jawa yang memiliki tingkat 

kreatifitas lebih tinggi 

 

3.6  Konsep 

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang 

menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. 

Suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen 

dari kalimat.  

Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari 

segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. 

Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk 

setiap extensinya. 

Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan 

dengan bahasa apa pun. Konsep bisa dinyatakan dengan 'Hund' dalam bahasa 

Jerman, 'chien' dalam bahasa Prancis, 'perro' dalam bahasa Spanyol. 
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3.7  Art director 

Art director secara teknis adalah koordinator lapangan yang melaksanakan 

eksekusi atas semua rancangan desain tata artistik/gambar kerja yang menjadi 

tanggungjawab pekerjaan production designer. Seluruh proses penyediaan 

material artistik sejak persiapan hingga berlangsungnya perekaman gambar dan 

suara saat produksi menjadi tanggunghawab seorang art director. 

Penyimpangan/perubahan pada saat eksekusi atas rancangan desain tata 

artistik/gambar kerja minimal harus atas persetujuan production designer atau 

sutradara terlabih dahulu. Seluruh proses dan hasil kerja seorang art director di 

bawah kendali/menjadi tanggungjawab production designer. 

Pada proyek produksi dengan biaya terbatas, peran art director biasa 

dipegang langsung oleh production designer. Ia berkonsentrasi pada semua hal 

yang berhubungan dengan rancangan tata artistik dengan bantuan beberapa orang 

asisten. 

Sistem produksi yang diterapkan di Eropa biasanya diperlukan seorang art 

director untuk mengeksekusi semua rancangan tata artistik karena seorang 

production designer berkonsentrasi penuh terhadap tata artistik secara 

menyeluruh. Production designer menginstruksikan art director dan timnya 

tentang tata letak seluruh elemen-elemen artistik, baik di dalam set maupun untuk 

persiapan adegan selanjutnya. 
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Tugas dan Kewajiban ART DIRECTOR: 

Tahap Praproduksi: 

1. Menjadi koordinator teknis eksekusi (eksekutor) tata artistik sejak 

persiapan hingga menjelang dilaksanakannya perekaman gambar dan suara 

di lokasi yang telah ditentukan. 

2. Membuat breakdown dan jadwal kerja khusus bidang tata artistik. 

3. Menyiapkan elemen-elemen material tata artistik lebih awal sesuai dengan 

rancangan gambar kerja dari production designer sebagai kesiapan 

menjelang shooting. 

4. Bersama-sama manajer produksi dan asisten sutradara membuat jadwal 

shooting. 

Tahap Produksi: 

1. Menjadi koordinator teknis eksekusi (eksekutor) tata artistik termasuk 

penanggungjawab penyediaan segenap unsur tata artistik sesuai dengan 

tahapan proses perekaman gambar dan suara. 

2. Mengarahkan pelaksanaan kerja staf tata artistik dan menentukan kualitas 

hasil akhir sebelum dan selama proses perekaman gambar dan suara. 

Hak-hak Art Director: 

1. Bersama production designer memilih dan menentukan tim kerja bidang tata 

artistik yang profesional dan cocok untuk bekerja dalam sebuah produksi 

film. 

3.8  Art director berhak menolak perubahan bentuk tata artistik yang tidak 

mendapat persetujuan dari production designer dan sutradara Copywriter 
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Copywriter adalah orang kreatif, pandai “bermain kata-kata”, dan menghasilkan 

sebuah kata, kalimat, dan naskah yang menarik dan menggugah orang lain. 

Per definisi, copywriter adalah: 

 Orang yang dipekerjakan untuk menulis iklan atau publisitas (A person 

employed to write advertising or publicity, princeton.edu). 

 Orang yang bekerja sebagai bagian dari tim kreatif dalam sebuah agensi 

atau departemen periklanan yang bertanggung jawab utama atas konten 

tekstual atau verbal sebuah iklan (A copywriter is a person works as part 

of a creative team in an agencies and advertising departments, who has 

ultimate responsibility for the advertisement’s verbal or textual content, 

wikipedia.org). 

 Orang yang menulis naskah iklan –teks yang digunakan untuk iklan (A 

person who writes advertising copy –the text used in advertisements, 

wiktionary.org). 

 Orang yang bertanggung jawab atas penulisan naskah iklan dan 

memadukan konsep kreatif, sering dalam kolaborasi dengan direktur seni 

dan direktur kreatif (A person responsible for writing advertising copy and 

generating creative concepts, often in collaboration with an art director or 

creative director, motto.com). 

 Individu yang membantu dalam menyusun gagasan untuk iklan dan 

komersial dan menulis kata-kata atau naskah untuk mereka. 

Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan magis dengan kata-

kata. Ia bertanggung jawab atas transformasi gagasan ke dalam kata-kata, 

menulis tubuh naskah utuk iklan, dsb. (A person who has the ability to 
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create magic with words. The Copywriter is responsible for transforming 

ideas into words, writing the body copy for advertisements etc., 

uniqueleads.com). 

 Seorang profesional yang menyusun judul, subjudul, dan tubuh naskah 

iklan, brosur, katalog, penawaran surat langsung, literatur produk, dsb. 

(Professional who composes headings, sub-headings, and body copy of 

advertisements, brochures, catalogs, direct mail offers, product literature, 

etc.,businessdictionary.com). 

Pencipta kata-kata dan konsep untuk iklan dan komersial (Creator of 

words and concepts for advertisements and commercials, answer.com) 

 

3.9  Copywriting bagian dari Iklan  

Copywriting adalah bagian tekstual dalam sebuah iklan. Iklan sendiri 

didefinisikan sebagai ”informasi tentang sebuah produk yang bertujuan 

mendorong dan membujuk publik agar tertarik pada barang dan jasa yang 

ditawarkan. 

 

3.10  Pascaproduksi 

Pascaproduksi merupakan salah satu tahap dari proses pembuatan film. 

Tahap ini dilakukan setelah tahap produksi film selesai dilakukan. Pada tahap ini 

terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, 

pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga 

penambahan animasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musik_latar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
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Setelah pasca-produksi selesai maka film siap untuk didistribusikan sesuai 

medium yang diinginkan. Bisa berupa film seluloid, kaset atau cakram video dan 

lain sebagainya.( Cleves, B. (2006), "Film Production Management". 3rd edition. 

Focal Press: Oxford.) 

 

3.11  Praproduksi 

Praproduksi adalah salah satu tahap dalam proses pembuatan film. Pada 

tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film, diantaranya meliputi 

penulisan naskah skenario, menentukan jadwal pengambilan gambar, mencari 

lokasi, menyusun anggaran biaya, mencari/mengaudisi calon pemeran, mengurus 

perizinan, menentukan staf dan kru produksi, mengurus penyewaan peralatan 

produksi film, dan juga persiapan produksi, pasca-produksi serta persiapan-

persiapan lainnya 

 

3.12  Penulisan skenario  

Penulisan skenario adalah salah satu aktivitas pada tahap pra-

produksi dalam proses pembuatan film. Aktivitas ini sangat penting 

karena skenario berfungsi sebagai kerangka atau cetak biru sebuahfilm, dan juga 

sebagai pedoman tertulis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan 

film (terutama sutradara) akan bagaimana film itu selesai nantinya. 

Penulisan skenario biasanya dilakukan oleh seseorang yang khusus 

ditugaskan untuk itu, yaitu penulis skenario 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Seluloid
http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Skenario
http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasca-produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pra-produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pra-produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Skenario
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Sutradara
http://id.wikipedia.org/wiki/Skenario
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penulis_skenario&action=edit&redlink=1
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3.13  Skenario 

Skenario atau naskah film ialah cetak biru yang ditulis 

untuk film atau acara televisi. Skenario dapat dihasilkan dalam bentuk olahan asli 

atauadaptasi dari penulisan yang sudah ada seperti hasil sastra. 

Formatnya disusun sedemikian rupa sehingga 1 halaman biasanya 

menghabiskan waktu 1 menit. Tulisan standar untuk skenario 

adalah Courier ukuran 12. Terdapat sejumlah program komputer yang dibuat 

khusus untuk membuat skenario, seperti Celtx, DreamaScript, Final Draft, Movie 

Outline 3.0,FiveSprockets, Montage, dll. 

Komponen-komponen utama dalam skenario terdiri dari aksi dan dialog. 

Aksi merujuk kepada "apa yang kita lihat" dan dialog merujuk kepada "apa yang 

dituturkan oleh tokoh". Tokoh-tokoh dalam skenario juga dapat diperkenalkan 

dalam bentuk visual di awal cerita. 

Skenario untuk televisi kadangkala disebut sebagai "skenario TV" 

atau "teleplay" dalam Bahasa Inggris. 

Naskah film merupakan salah satu karya sastra yang memiliki kesamaan 

struktur dengan drama. Sebuah naskah film juga memiliki latar, plot, penokohan, 

dan tema. Hanya saja, teknik penulisannya sedikit berbeda dengan penulisan 

drama. Dalam sebuah naskah film, tidak terlalu banyak monolog seperti dalam 

drama, dan penokohan lebih banyak digambarkan dengan dialog-dialog antar 

tokoh dalam naskah tersebut, karena hasilnya nanti adalah visualisasi dari naskah 

film itu sendiri 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cetak_biru
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Acara_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Courier_(fon)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Celtx&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DreamaScript&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Final_Draft&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Movie_Outline_3.0&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Movie_Outline_3.0&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=FiveSprockets&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Montage_(perangkat_lunak)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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3.14  Storyboard  

Papan cerita (bahasa Inggris: Storyboard) adalah salah satu cara alternatif 

untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Papan cerita 

menggabungkan alat bantu narasi dan visualpada selembar kertas sehingga naskah 

dan visual terkoordinasi (Curtis, Dan B; Floyd : Hal 232 ). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Narasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual&action=edit&redlink=1
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 

4.1. Deskripsi 

Selama kerja praktek di PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia), penulis telah 

terlibat dalam pembuatan iklan TVC Clear, dalam kaitanya tersebut penulis 

berada pada department Audio Visual PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia). Iklan 

TCV berjudul “Clear Man Promo Version The Wall” Client PT. Unilever 

Indonesia, yang merupakan sebuah iklan promo shampoo Clear yang berdurasi 30 

detik dengan talent Irfan Bahdim yang ditayangkan di seluruh TV swasta 

Indonesia. 

 

4.2. Tim Produksi 

4.2.1. CLIENT : CLEAR 

Marketing Manager    Hernie Raharja 

Senior Brand Manager CLEAR   Mona Majid 

Assistant Brand Manager CLEAR  Pauline Linggo 

 

4.2.2. AGENCY : LOWE INDONESIA 

General Manager     Yeany Christanto 

Account Executive    Saraswita Wulandari 

Associate Account Director   Ira Alamsyah 

Account Manager     Stanley Wissar 



30 

 

Executive Creative Director   Din Sumedi 

Creative Director     Edwin Herlambang 

Senior Copywriter     Paulus Gumilang 

Senior Art Director    Satrio Kurniawan 

Project Management    Tri Warni 

AV Producer     Bimoyadi 

 

4.2.3. PRODUCTION HOUSE : GAMA PRATAMA 

Executive Producer    Rina Sjahfrina 

Director       Justin Woon 

Producer      Shinto Nawangsari 

Assistant Director     Nicholas 

DOP      Boon 

Art Director      Swarta 

 

4.3. Pra Produksi 

4.3.1. TV SCRIPT 

Cerita dibuka dalam sebuah ruang yang temaram. Tiba-tiba sebuah 

cahaya bulat dilantai menyala menerangi seorang cowok yang berdiri 

diatasnya. Terlihat siluet seorang cowok brpakaian gelap berdiri seorang diri. 

Suasana di sekelilingnya mulai terlihat bahwa dia berada diruang futuristik. 

Garis-garis bercahaya terang di baju si cowok mulai bersinar terang 

membentuk angka 17 dan tulisan Irfan di punggung nya. 
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Perlahan terlihat wajah si cowok itu ternyata adalah Irfan Bachdim 

sedang berdiri diatas sebuah platform yang luas. Wajahnya tertunduk. Dia 

mengangkat wajahnya perlahan dan berkata ”Ini kesempatan ikut saya....” 

Sebuah bola perak bercahaya terang muncul melayang di depan Irfan. 

Secepat kilat Irfan melompat dan saat melayang di udara dia menendang bola 

perak ke arah dinding di depannya. Saat bola memantul, dinding itu bercahaya 

dan menjadi layar serta muncul gambar stadion Wembley. 

Saat bola memantul kembali ke arah Irfan, segera dia menyundul bola 

itu ke arah dinding yang lain. Terlihat rambutnya yang bersih berkibar di 

udara. Segera dinding itu bercahaya dan terlihat gambar beberapa landmark 

kota London. Ada London bridge, Big Ben, dan London’s Eye. Terdengar 

suara announcer menjelaskan gambar dilayar. 

ANNOUNCER : ”Hanya untuk pemakai Clear.... Lihat langsung 

final liga champions dan berlibur ke London bersama Irfan 

Bachdim dan Clear Destination London.....” 

Bola yang memantul lagi ke dinding dan gambar di layar berubah 

menjadi gambar hadiahhiburan, berupa jersey special edition Irfan Bachdim. 

Super : Hadiah hiburan 1000 Kaos Special Edition Irfan Bachdim 

Bola kembali memantul ke dinding dan terlihat grafis mekanisme 

mengikuti acara ini.  

ANNOUNCER : ”Beli Clear botol dan kirim sms ke 9386....” 

Super : Ketik Clear(spasi)nama#umur#kota#tanggal 

pembelian(dd/mm/yy)#nama toko 

Super :  Rp. 500/SMS, di luar pajak 
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 Tiba-tiba dinding di depan irfan terbuka lalu cahaya terang 

menyilaukan dan angin kencang menerjang masuk. Rambut Irfan berkibar 

kencang diterpa angin kencang. Terlihat dibelakang Irfan ternyata ada banyak 

orang berbaris rapi menunggu. Irfan memegang botol Clear dan berkata ke 

arah orang-orang di belakangnya : ”Pakai Clear dan menang.......!” 

Irfan segera berlari menuju arah cahaya diikuti oleh semua orang, 

cowok dan cewek di belakangnya. Terlihat rambut mereka yang hitam dan 

bersih bergerak indah melambai seiring setiap derap langkah kaki. Sinar itu 

makin bercahaya dan berubah menjadi logo pada kemasan Clear botol. 

Super : Periode promo, disclaimer, suara konsumen 

Super : Keterangan lengkap baca media cetak 

Logo Clear Destination London. 

 



33 

 

4.3.2. Story Board 
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4.3.3. Jadwal Produksi 
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4.4. Produksi 

Dalam tahap produksi, Semua yang terjadi dalam melakukan pengambilan 

gambar sesuai dengan apa yang ada pada shooting script dan di arahkan oleh 

Sutradara. Pengambilan gambar dilakukan sesuai dengan Naskah yang ada dan 

dikembangkan oleh Sutradara agar mendapatkan gambar yang baik.  tahap 

produksi ini adalah tahap yang paling menentukan baik atau tidaknya hasil 

produksi yang telah melewati masa pra produksi. 

Selama masa produksi ini, penulis di ijinkan untuk mengambil gambar dan 

video pada saat jalannya produksi dari awal hingga akir, sehingga penulis dapat 

membuat laporan dalam Kerja Prakteknya. 
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4.5. Pasca Produksi 

Tahap pascaproduksi merupakan tahap yang memiliki intensitas tingkat stress 

yang tinggi sebagai tahap paling akhir. Selama masa pascaproduksi bila terpaksa karena 

tidak ada produser pascaproduksi, seorang manajer produksi kadang harus 

memperpanjang tanggung jawabnya mengawasi jalannya proses penyuntingan sambil 

mendampingi sutradara. 

Penyuntingan adalah proses kerja sama yang panjang antara sutradara dan 

penyunting, baik penyunting gambar maupun penyunting suara. Untuk bahan baku video, 

penyuntingan suara tidak serumit syuting dengan seluloid dan rekaman terpisah karena 

selama syuting suara langsung direkam ke pita video. Otomatis sudah lip-sync (suara 

sinkron dengan gerak mulut) dengan gambar. Namun ketika mencapai tahap mixing 

(pencampuran dengan bunyi-bumyi lain) dengan musik maupun efek suara, lip-syinc 

harus tetap diperhatikan. 

Dengan selesainya tahapan pascaproduksi ini, maka selesai pula tugas penulis 

untuk melaksanakan Kerja Praktek PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia), Berikut hasil jadi 

iklan TVC 30 detik Clear Man Promo Version The Wall. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Produksi Iklan TVC ini membutuhkan kerjasama antara seluruh tim agar 

kelancaran produksi berjalan dengan jadwal yang telah di rencanakan, selama 

proses pembuatan tersebut maka dapa diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Riset produk sangat penting untuk menciptakan konsep dasar sebuah Iklan 

TVC 

2. Pendekatan dan pelayanan pada Client sangat dibutuhkan dalam 

perusahaan jasa, dalam hal ini perusahaan agency advertising PT. Citra 

Lintas (Lowe Indonesia) 

3. Untuk menciptakan karya multimedia yang sempurna dibutuhkan banyak 

sekali aspek, yaitu konsep yang matang, crew yang kompak, peralatan 

yang mendukung, biaya yang cukup. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan Kerja 

Praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Kita harus datang tepat waktu seperti sistem 0 menit yang di perlakukan 

oleh kampus kita STIKOM Surabaya sangat membantu disaat kita sudah 

masuk dalam dunia kerja. 

2. Sebaiknya dalam pengerjaan Kerja Praktek, Perlu mamahami karakter 

perusahaan ataupun institusi tersebut dan tidak dapat ditinggalkan yaitu 
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pentingnya sebuah konsep dan tema yang akan di gunakan haruslah 

diperhatikan, karena PT. Citra Lintas (Lowe Indonesia) merupakan 

perusahaan multinasional yang karyanya telah tersebar diseluruh stasiun 

televisi. 

3. Kerja praktek yang hendak kita lakukan, sebaiknya kita laksanakan dengan 

penuh semangat, karena seperti yang dialami penulis, kita bisa langsung 

mendapat penawaran untuk bekerja di tempat kerja praktek tersebut. 

4. Project yang sudah kita buat agar kita mempunyai data back-up atas karya-

karya yang kita kerjakan agar dapat dipergunakan sebagai portofolio. 
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