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ABSTRAK 

Videografi adalah sebuah media yang digunakan untuk merekam sesuatu kejadian 
atau momen dimana kemudian momen ini dirangkum dalam bentuk gambar dan suara 
dan gambar. Hasil berupa rangkaian gambar dan suara ini dapat dinikmati sebagai 
kenangan atau untuk bahan kajian di masa depan atau pada waktu yang diperlukan. 
Secara lebih mudah videografi merupakan video yang diambil untuk mengabadikan 
sebuah momen. 
Videografi sangat penting dalam penyampaian pesan seperti film atau iklan, karena 
video dapat menyampaikan pesan secara langsung dengan jelas karena menggunakan 
gambar bergerak dan suara. Videografi juga berkaitan dengan media, tanpa adanya 
media yang direkam melalui video tidak akan timbul dalam proses videografi. Juga 
dibutuhkan orang yang mampu mengoprasikan alat media rekam ini, yang disebut 
sebagai Videographer. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu untuk mempelajari videografi, dalam 
pembuatan video company profile sebagai media untuk pengenalan perusahaan 
melalui seorang videographer yaitu sebuah badan yang bergerak di bidang industry. 
Peran seorang videographer sangat dibutuhkan dalam pembuatan video company 
profile. Oleh karena itu penulis melakukan kerja praktek di CV Surya Sari Teknik. 
Sehingga dalam penulisan laporan Kerja Praktik ini diambil judul “Perancangan 
Video Company Profile CV Surya Sari Teknik Untuk Meningkatkan Brand 
Awareness” 

Kata Kunci: Videografi, Videographer, Video Company Profile 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Saat ini media promosi merupakan salah satu cara yang sangat ampuh karena 

media promosi merupakan media yang dapat dan akan memperkenalkan produk 

sebuah perusahaan baik itu barang ataupun jasa kepada masyarakat luas. Semakin 

menarik cara promosi yang digunakan maka masyarakat akan semakin tertarik dan 

mudah mengingat perusahaan tersebut. Usaha promosi yang di lakukan berguna 

untuk menyebarluaskan informasi dan mendapatkan perhatian, membuat dan 

menumbuhkan keinginan, serta berusaha untuk membuat konsumen agar ingin 

membeli produk yang ditawarkan, Namun apa yang terjadi apabila media yang 

digunakan kuranglah tepat, dan tidak menarik ? tentunya masyrakat akan kurang 

berminat menggunakan jasa atau membeli barang dari perusahaan tersebut. 

Perusahaan CV surya sari teknik merupakan perusahaan yang bergerak khusus 

di dalam bidang chemical building dan applicator yang telah menggunakan media 

promosi sebagai salah satu cara yang diambil oleh perusahaan untuk 

memperkenalkan produk-produk perusahaan kepada masyarakat luas, namun masih 

banyak masyarakat Indonesia yang kurang tahu akan keberadaan perusahaan tersebut, 

faktor-faktor yang mempengaruhi adalah promosi yang dilakukan sebelumnya kurang 

tepat, masih kurangnya pemahaman akan kelebihan dari media promosi, sehingga 

saat proses pembuatan dan eksekusinya terkesan tidak efektif terhadap pasar yang di 

tuju, kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada untuk 

merancang/membuat/menyiapkan/mendesain video promosi yang baik dan benar 

dalam menyampaikan produk-produk perusahaan untuk menjangkau khalayak umum 

agar lebih mengetahui adanya produk-produk dari CV Surya Sari Teknik, sebelumnya 

CV Surya Sari Teknik telah memiliki sebuah company profile, akan tetapi company 

profile tersebut hanya berupa buku text tebal yang didalamnya terdapat berbagai 
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informasi produk yang dimiliki oleh perusahaan serta tanpa adanya gambar 

pendukung dan layout yang kurang menarik, sehingga saat ada klien yang ingin 

melihat buku tersebut akan merasa jenuh , bosan dan juga kurang efektif dalam 

menyampaikan informasi kepada klien. 

Kemudian ada satu media lagi yang bisa digunakan dan mungkin efektif 

dalam memperkenalkan produk-produk yang dimiliki serta keunggulan dari 

perusahaan CV Surya Sari Teknik, yaitu menggunakan company profile dengan 

media video akan tetapi, untuk melakukan pengambilan gambar membutuhkan 

waktu-waktu tertentu dan tempat yang jauh karena kita harus mengikuti jadwal- 

jadwal proyek yang telah dimiliki oleh perusahaan, maka membuat company profile 

dengan menggunakan video lebih tepat dan efektif 

Maka dari itu perusahaan CV. Surya Sari Teknik membutuhkan sebuah media 

promosi dalam bentuk video tentang perusahaan mereka, perusahaan ini 

membutuhkan sebuah media promosi yang memuat dan memperkenalkan hasil-hasil 

dari pekerjaan yang telah dilakukan melaui sebuah company profile perusahaan, 

sebelumnya CV Surya Sari Teknik setiap bulanya hanya mengerjakan 1 proyek 

padahal pekerjaan yang di didapatkan berasal dari relasi yang sudah memiliki nama 

seperti, Tunjungan Plaza, Bandara Abdul Rachman Saleh Malang, dan PT. Esa 

Sampoerna, dengan dibuatnya video company profile diharapkan CV Surya Sari 

Teknik memperoleh dan mengerjakan proyek lebih dari 3 proyek dalam 1 bulanya, 

oleh karena itu maka dibuatlah perancangan tugas ini yang berjudul “perancangan 

video company profile pada CV Surya Sari Teknik untuk meningkatkan brand 

awareness”. 

 
1.2 Rumusan masalah 

 
Berdasarkan paparan latar belakang yang disebutkan tadi, maka sebuah 

permasalahan yang terdapat pada laporan kerja praktek ini dapat ditetapkan sebagai 

berikut “Bagaimana merancang company profile guna meningkatkan brand 

awareness” 
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1.3 Batasan masalah 

 
Batasan masalah dalam laporan kerja praktik ini diperlukan supaya 

diharapkan dapat fokus dan tidak terlalu meluas maupun keluar dari batas konteks 

yang ada maka batasan masalah laporan kerja praktik ini yaitu : 

Hanya merancang sebuah video company profile untuk CV Surya Sari Teknik 

dengan menawarkan jasa yang telah disetujui tanpa mengubah informasi yang ada 

pada perusahaan, menyusun serta memasukan gambar yang telah disetujui ke dalam 

video, memuat informasi tentang perusahaan CV Surya Sari Teknik seperti profile, 

sejarah, visi dan misi dari perusahaan dan struktur organisasi yang ada, serta proyek- 

proyek yang telah dikerjakan dan memasukan data-data relasi atau klien dari 

perusahaan, dan informasi yang diperlukan untuk mengubungi perusahaan seperti 

nomor telepon, website, fax, e-mail, dan alamat kantor. 

 
1.4 Tujuan 

 
Tujuan yang hendak dicapai dari adanya pembuatan laporan kerja praktik ini 

adalah untuk merancang sebuah media promosi di CV.Surya Sari teknik melalui 

Company Profile dalam bentuk sebuah video. 

 
1.5 Manfaat 

 
Manfaat dari adanya perancangan video promosi ini adalah untuk 

menyadarkan mahasiswa bahwa dalam menciptakan sebuah promosi yang baik tidak 

hanya mengandalkan sebuah desain yang bagus, dan menarik akan tetapi pengetahuan 

dan wawasan umum akan pentingnya sebuah media promosi untuk mahasiswa desain 

komunikasi visual sangatlah penting untuk dipelajari agar konsep dari promosi yang 

telah di ciptakan matang dan dapat mengkomunikasikan antara promosi yang telah 

dibuat dengan produk-produk yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat serta 

calon pengguna jasa perusahaan, manfaat untuk perusahaan diharapkan dapat 

meningkatnya jumlah klien baru yang nantinya ingin bekerja sama dengan CV Surya 
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Sari Teknik, dan manfaat untuk pembaca ialah agar pembaca mendapatkan wawasan 

mengenai pentingnya sebuah perusahaan memiliki company profile dalam kegiatan 

promosi, diharapkan juga nantinya pembaca lebih mengenal tentang CV Surya Sari 

Teknik serta produk-produk yang mereka miliki. Manfaat praktis yang dihasilkan dari 

perancangan ini diharapkan dapat diaplikasikan pada video promosi (video), serta 

dapat tersampaikannya informasi mengenai CV Surya Sari Teknik. 

 
1.6. Waktu Pelaksanaan 

 
1.6.1 Detail Perusahaan 

Pelaksaan kerja praktik ini : 

Periode Waktu : 28 Februari 2018 s.d. 28 Maret 2018 

Hari dan Tanggal : Senin – Jum’at, 28 Februari 2018 – 26 Maret 2018 

Tempat : CV. Surya Sari Teknik 

Ruko Niaga Sentosa kav. 10 Jl. Letjen Sutoyo 140-A 

Medaeng, Waru Sidoarjo 

Email : suryasariteknik@yahoo.com 

1.6.2 Priode 

Priode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam. 

Tanggal pelaksanaan : 28 Februari 2018 – 28 Maret 2018 

Waktu : 09.00 – 16.00 WIB 
 
 

1.7 Sistematikan Penulisan 

 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari 5 bab, yang masing – masing bab terdiri 

dari sub bab yang menjelaskan inti dari pembahasan dalam penyusunan laporan 

ini. 

mailto:suryasariteknik@yahoo.com


 

 

 

BAB II 
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 

2.1 Profil perusahaan 
 
 

CV. SURYA SARI TEKNIK adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kontraktor bangunan dan aplikator kimia untuk bangunan (Chemical Building), yang 

meliputi Spesialis Waterproofing Coating Cement Base, Spesialis Waterproofing 

Coating Acrylic, Spesialis Waterproofing Membrane Bakar, Joint Sealant Beton, 

Spesialis Epoxy Coating Lantai, Spesialis PU Lantai, Spesialis Floor Hardener, dll. 

Jasa yang ditawarkan memiliki keunggulan dalam bidang tersebut yang pada 

pekerjaanya selalu terdapat quality control yang ketat dan SOP (Standard Operating 

Procedure) sehingga perusahaan ini dapat memberikan hasil yang terbaik kepada 

Client mereka. 

 
2.2 Sejarah perusahaan 

 
 

CV.Surya Sari Teknik berdiri sejak 2007 adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kontraktor bangunan dan aplikator kimia untuk bangunan (Chemical Building), yang 

meliputi Spesialis Waterproofing Coating Cement Base, Spesialis Waterproofing 

Coating Acrylic, Spesialis Waterproofing Membrane Bakar, Joint Sealant Beton, 

Spesialis Epoxy Coating Lantai, Spesialis PU Lantai, Spesialis Floor Hardener, dll. 

CV. Surya Sari Teknik adalah nama baru yang baru saja diubah oleh pihak 

perusahaan, nama sebelumnya adalah “NESA” perusahaan ini dinaungi oleh 

perusahaan yang sudah cukup besar namanya di Indonesia DeltacreteIndo perusahaan 

tersebut juga bergerak dibidang kontraktor 
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Gambar 2. 1 Peta Lokasi 

(Sumber : google.co.id/maps) 

2.3. Lokasi Perusahaan 
 
 

Tempat : CV.Surya Sari Teknik 

Alamat : Ruko niaga sentosa Kav.10 Jalan Letjen Sutoyo 

No.140.A Medaeng, Waru, Sidoarjo 

Buka : 08.00-15.00 

Phone / fax : 031- 8543787 / 031- 8556551 

Email : Suryasariteknik@yahoo.com 
 
 

2.4. Visi dan misi 
 
 

Visi dan misi CV.Surya Sari Teknik sebagai berikut: 

2.4.1 Visi 

CV.Surya Sari Teknik ingin menjadikan perusahaan terdepan dalam 

industry jasa konstruksi, yang berkembang dan terus tumbuh meningkat ke 

ara yang lebih baik. 

mailto:Suryasariteknik@yahoo.com
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2.4.1 Misi 

Berusaha menaikan kwalitas dan kuantitas dalam kuantitas kepuasaan 

klien, serta menyatukan persepsi diantara manajemen yang ada untuk 

mempertahankan nilai-nilai perusahaan dalam mencapai tujuan bersama dan 

bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kontraktor nasional dan 

internasional 

 
2.5 Struktur Organisasi 

 
 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi 
(Sumber : CV Surya Sari Teknik) 

2.5.1 Deskripsi: 

1. Direktur 

Sebagai seorang pemilik dan pemimpin dari CV.Surya Sari Teknik tugas 

beliau adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
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bagian, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan menyampaikan laporan 

kepala pemegang saham atas kinerja perusahaan 

2. Manajer T.Sipil 

Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan yang di 

laksanakan pada perusahaan, segala tindakan yang bersangkutan dengan 

bangunan perusahaan harus dilaporkan dan menunggu persetujuan beliau. 

3. Akuntansi dan Umum 

Bertanggung jawab dalam segala tindakan yang berhubungan dengan 

akuntansi dan umum, pada saat di adakanya rapat dan membutuhkan data 

mengenai file-file yang dibutuhkan maka beliaulah yang akan mengeluarkan 

berkas-berkas yang dibutuhkan kepada atasan 

4. Manajer T.Arsitektur 

Adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan membangun 

keseluruhan lingkungan binaan, desain bangunan, desain prabot, dan desain 

produk perusahaan . 

5. Administrasi Umum 

Orang yang akan bertanggung jawab dalam keseluruhan proses kerjasama 

antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitar tertentu untuk 

mencapa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

6. Administrasi Gudang 

Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pendataan mendetail mengenai 

keluar masuknya barang dari suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui 

mengenai data jumlah dan penerimaan barang dalam satu waktu tertentu 

7. Kordinator Lapangan 

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengawasi setiap tindakan 

yang dilakukan oleh para petugas yang melaksanakan segala aktivitasnya 

dilapangan. 
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2.6 Logo Perusahaan 
 
 
 

Gambar 2. 3 Logo Perusahaan 
(Sumber : CV Surya Sari Teknik) 

 

2.6.1 Deskripsi 

Logo dari perusahaan CV.Surya sari teknik adalah matahari dengan 3 

warna setiap warna yang ada mewakilkan perusahaan tersebut, penjabaran 

setiap warna dan konsep yang ada sebagai berikut : 

1. Matahari disimbolkan sebagai bentuk kekuatan, kesetiaan dan memiliki 

komitmen 

2. Warna kuning mengartikan penuh energi, penuh energy disini ialah 

perusahaan akan selalu berusaha sebaik mungkin dalam mengedepankan 

kepuasaan para klien 

3. Warna merah mengartikan menarik dan berani, perusahaan berani 

mengambil setiap resiko yang ada dari klien demi memuaskan klien serta 

akan selalu memberikan inovasi-inovasi menarik dalam pengerjaan proyek 

yang ada 

4. Warna hitam mengartikan kuat, tegas, solid, CV Surya Sari Teknik ingin 

menunjukan bahwa meraka adalah perusahan yang penuh komitmen dan 

solid sehingga pantas untuk dijadikan mitra kerja. 

5. Tulisan SST merupakan singkatan dari CV.Surya Sari Teknik, sengaja 

dibuat seperti itu agar mudah diingat oleh orang ditambah dengan warna 

merah yang dipakai pada font dikarenakan menurut pemilik perusahaan 
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yaitu bapak wahyudi, warna merah adalah warna yang mencolok sehingga 

orang pasti akan lebih mudah mengingat CV.Surya Sari Teknik. 

 
2.7 Foto Perusahaan 

 

 
Gambar 2. 4 Kantor CV Surya Sari Teknik 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 
Lokasi perusahaan berada dijalan letjen sutoyo, no.140A medaeng, waru, 

sidoarjo yang diambil melalui sisi depan kantor, dikantor inilah dimana klien atau 

calon relasi ingin bertemu dan ingin membicarakan proyek mereka bersama dengan 

pemilik perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 5 Ruangan Perusahaan 
(Sumber : Olahan Penulis) 
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Gambar diatas memperlihatkan merupakan ruangan kantor CV Surya dari 

depan pintu, ruangan tersebut adalah ruangan dari manager dan sekretaris manager 

perusahaan, tempat tersebut juga berguna untuk mendiskusikan segala kegiatan dan 

perjanjian dengan klien yang sekiranya masih bisa dibicarakan di kantor, namun 

apabila perlu ditempat lain makan pertumuan akan diadakan ditempat lain. 
 
 

Gambar 2. 6 Meja Manager 
(Sumber : Olahan Penulis) 

 
Gambar diatas merupakan tempat dimana manager perusahaan melakukan 

segala kegiatan beliau, bisa juga digunakan sebagai tempat diskusi atau revisi 

mengenai proyek yang akan dilakukan, dan biasanya setiap pegawai yang akan 

melakukan kegiatan harus menghadap meja beliau, pada meja manager terdapat 

beberapa file yang mungkin bisa dipinjam oleh calon magang untuk mendapatkan 

beberapa data yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik. 
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Gambar 2. 7 Meja Direktur CV Surya Sari Teknik 

(Sumber:Olahan Penulis) 

Gambar diatas merupakan meja dari pemiliki perusahaan CV Surya Sari 

Teknik seperti yang bisa kita lihat di meja tersebut terdapat banyak tumpukan file-file 

perusahaan yang harus sudah di periksa maupun belum di periksa, terkadang kita juga 

akan melakukan revisi kepada pemilik perusahaan dikarekanan beliau lah yang 

memiliki kendali besar, dan beliau juga yang nantinya yang akan memutuskan desain 

kita sudah cocok, dan pas dengan kriteria yang diinginkan ataukah belum, maka dari 

itu setiap kami melihat beliau ada dimeja terkadang kami diajak diskusi mengenai 

desain yang dibutuhkan, dan harus seperti apa nantinya. 

 

Gambar 2. 8 Meja Klien 
(Sumber: Olahan Penulis) 



13 
 

 

 
 
 

Gambar diatas merupakan tempat yang akan digunakan oleh tamu, klien, 

ataupun mahasiswa yang sedang magang dalam melakukan diskusi dengan manager 

serta sekretaris perusahaan dalam membicarakan segala aktivitas yang berhubungan 

dengan CV.Surya Sari Tekni, terkadang ditempat tersebut biasanya mahasiswa yang 

sedang melakukan magang di CV. Surya Sari Teknik akan ditempatkan dikursi 

tersebut untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai desain-desain apa yang sudah 

dikerjakan, dievaluasi kembali, dan nantinya akan diperiksa oleh penyelia, maupun 

pemilik CV. Surya Sari Teknik, tujuan kami semua ditempatkan disatu tempat ialah 

agar tidak terjadinya sebuah miss comunication dan tercapailah suatu tujuan konsep 

yang diinginkan. 



 

 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Company profile 
 
 

Company profile atau profil perusahaan adalah sebuah laporan yang akan 

memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah 

bisnis. Sebuah profil perusahaan bisnis dapat dibuat dengan singkat, jadi dalam satu 

halaman sudah mengandung data yang cukup untuk mengisi beberapa halaman, 

walaupun sebenarnya ada beberapa format yang juga berbeda tidak sama yang 

dipakai dalam menusun sebuah profil, serta kita harus menyertakan beberapa 

informasi penting yang harus dimasukan. 

Setiap jenis laporan profil perusahaan, informasi mengenai kontak perusahaan 

akan selalu disertakan, infomasi kontak mungkin hanya alamat perusahaan dan surat 

digunakan untuk kantor pusat, atau mungkin termasuk nama dan alaamt dari petugas 

atau eksekutif tertentu dari perusahaan. Biasanya nomor telepon dan nomor fax juga 

akan dimasukan kedalam kontak yang telah disebutkan diatas. Dalam beberapa tahun 

terakhir ini alamat e-mail dan informasi umum juga dianggap penting dalam sebuah 

company profile. 

Selain informasi kontak, profil perusahaan juga biasanya mencakup beberapa 

informasi tentang latar belakang dan sejarah dari bisnis yang bersangkutan. Informasi 

yang dimasukan biasanya mengenai latar belakang dan sejarah dari bisnis yang 

bersangkutan, data kapan perusahaan itu dibentuk, nama-nama pendiri, dan 

bagaimana perusahaan tumbuh dan berkembang dari pertama kali didirikan. 

Terkadang penulisan prosa mengenai perjalanan jatuh bangun dari sebuah perusahaan 

disangkut-pautkan dengan perkembangan bisnis terkait pada saaat ini. 

Meski sebuah company profile tidaklah mencakup dan memuat sejarah yang 

lengkap hal itu seringkali telah dianggap cukup untuk memberikan pembaca sebuah 

gambaran mengenai perusahaan tersebut. Terkadang company profile juga seringkali 

membuat beberapa statistic umum yang berkaitan dengan status bisnis. Hal ini dapat 
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mencakup infomasi seperti jumlah pabrik, kantor, atau asset lain yang saat ini sedang 

dimiliki oleh perusahaan. Selain itu jumlah karyawan juga disebutkan, bersamaan 

dengan nominal statistic pendapatan yang telah dihasilkan selama tahun fiskal 

terbaru. 

Company profile juga bisa diamsukan sebuah data mengenai rencana masa 

depan bisnis, seperti rencana untuk ekspansi masa depan dalam hal lokasi , produk, 

atau jasa baru yang akan ditawarkan dalam waktu dekat. Namun dalam memasukan 

data-data tersebut tidak mungkin memasukan informasi yang belum disetujui oleh 

pemegang saham dan pemimpin lain dari perusahaan, banyak perusahaan yang 

memperbarui profil mereka setidaknya dalam waktu sekali setahun. 

Desain busana harus mempunyai satu bagian yang lebih menarik dari bagian 

lainnya, dan ini disebut pusat perhatian. Pusat perhatian pada busana dapat berupa 

krah yang indah, ikat pinggang, lipit pantas, kerutan, bros, syal, warna dan lain – lain 

Chodiyah dan Wisri A Mamdy, 1982). Meletakkan pusat perhatian pada sebuah 

desain hendaknya disusun mana yang akan dijadikan pusat perhatian yang pertama, 

kedua, ketiga dan seterusnya, atau hanya satu – satunya pusat perhatian (Arifah A. 

Riyanto, 2003). Aksen disebut juga pusat perhatian, emphasis, dan center of interset. 

Aksen pertama – tama membawa mata pada sesuatu yang penting dalam suatu 

susunan, dan dari titik itu baru kebagian lain (Widjiningsih, 1982). 

 
3.2 Brand Awareness 

 
 

Peran brand awareness dalam menolong brand bisa dipahami dengan 

menganalisis bagaimana brand awareness bisa menciptakan suatu nilai. Brand 

awareness (kesadaran merek) menjadi sumber perkumpulan lain, familiar atau rasa 

suka, komitmen, menetapkan merek. 

Penjelasan dari keempat nilai tersebut sebagai berikut: 
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1. Brand awareness menjadi sumber asoasiasi lain 

Suatu brand yang kesadarannya tinggi akan menolong asosiasi- asosiasi 

melekat pada brand tersebut karena kekuatan jelajah brand tersebut akan menjadi 

sangat tinggi dalam benak konsumen. Situasi saat ini menonjolkan bahwa suatu brand 

yang awareness-nya tinggi mampu menimbulkan asosiasi positif untuk produk 

lainnya. 

 
2. Familiar atau rasa suka 

Bila brand awareness Anda tinggi, konsumen akan sangat akrab dengan 

brand Anda, dan lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka yang tinggi kepada 

brand Anda. Contohnya Konsumen terbiasa dengan Kecap Bango, produk dari 

Unilever. Sebab sudah terbiasa mengonsumsi Kecap Bango maka menimbulkan 

kecocokan dan rasa suka terhadap brand tersebut, yang bisa mendorong keputusan 

pembelian. 

 
3. Mempertimbangkan brand 

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian ialah memilah merek-merek 

yang dikenal dalam suatu kategori untuk diputuskan brand mana yang akan dibeli. 

Brand dengan top of mind tinggi mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi. Bila 

suatu brand tidak tersimpan dalam memori, brand tersebut tidak akan 

dipertimbangkan dalam keputusan pembelian. 

 
4. Substansi atau komitmen 

Brand awareness bisa menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena sebuah brand dengan brand awareness 

tinggi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Diiklankan secara luas, sehingga dikenal secara luas oleh masyarakat. 

2. Eksistensi yang sudah teruji oleh waktu 

3. Jangkauan distribusi yang luas, sehingga mempermudah konsumen untuk 

mendapatkan produk tersebut. 
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3.3 Videografi 
 
 

Videografi adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar 

bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga 

digunakan dalam aplikasi lain dalam bidang teknik, saintifik, produksi dan keamanan. 

Dibutuhkan kamera video dalam videografi. Kamera video adalah perangkat kamera 

yang digunakan untuk mengambil gambar bergerak dan menyampaikan pada media 

tertentu, dimana kemudian akan dilakukan proses pengolahan (Dejowati, 2018). 

Berikut beberapa kamera yang digunakan untuk mengambil video sebagai film, 

iklan, dan lain-lain: 

 
1. Kamera DSLR 

 

 

 
 
 

2. Kamera Mirroless 

Gambar 3. 1 Kamear DSLR 
(Sumber: tekno.kompas.com) 

 
 

Gambar 3. 2 Kamera Mirroless 
(Sumber: Cnn Indonesia) 
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3. Kamera HDTV 
 

 

 
 
 

4. Kamera Handycam 

Gambar 3. 3 Kamera HDTV 
(Sumber: pakarkomunikasi.com) 

 
 
 

 
Gambar 3. 4 Kamera Handycam 

(Sumber: idntimes.com) 
 
 

3.4 Sejarah Videografi 
 
 

Sebelum dikenalnya teknik film, menusia lebih dulu mengenal teknik 

fotografi, teknik. Teknik ini lalu berkembang menjadi teknik film, pada dasarnya hal 

yang membedakan keduanya adalah pada hasil yang diperoleh, fotografi hanya 

menghasilkan satu gambar tunggal (still image), atau lebih dikenal dengan foto. Lain 

halnya dengan sinema yang menghasilkan serentetan gambar yang diputar pada 

kecepatan tertentu sehingga menghasilkan gambar bergerak (Dejowati, 2018) 

Menurut Vojkovic (Sudaryanto & Badid, 2013) pada suatu kesempatan, dua 

orang sahabat pencinta pacuan kuda yang berasal dari Amerika berdebat apakah 
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keempat kaki yang sedang berlari cepat pernah melayang diudara dalam waktu yang 

bersamaan. Keduanya bertahan dengan pendapat masing-masing. Oleh karna tidak 

bisa membuktikan, akhirnya mereka meminta bantuan pihak ketiga yang dipandang 

ahli. Mereka akhirnya besepakat meminta bantuan seorang fotografer untuk 

membuktikanya. Fotografer yang ditunjuk itu pun bekerja secara professional sesuai 

dengan keahliannya. Sebagai profesional, dia harus bekerja teliti dan semaksimal 

mungkin agar hasilnya nanti dapat diterima dengan baik. Fotografer tersebut 

kemudian diikatkan pada seutas tali halus yang melintang pada lintasan pacuan kuda. 

Jika tali tersebut putus karena tersentuh kaki-kaki kuda, maka pemicu kemera akan 

bergerak dan kamera akan secara otomatis mengambil gambar. Proses tersebut 

menghasilkan sejumlah gambar dengan urutan tententu. Gambar-gambar itu 

kemudian dicetak dan disusun dalam sebuah buku ilusi optik. Ketika dijentikkan, 

terciptalah adegan kuda yang sedang berlari. Gambar itulah akhirnya dapat 

disimpulkan bahwa pada kesempatan-kesempatan tertentu keempat kaki kuda yang 

berlari kencang melayang secara bersamaan. Karya tersebut sesungguhnya 

mempunyai karya film dengan cara demikian, pembuatannya sangat rumit dan 

memakan waktu yang tidak sedikit. 
 
 

Gambar 3. 5 Illustrasi Pengambilan Foto Kuda 
(Sumber: Buku ajar ketertarikan videografi) 
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3.5 Sudut Pandang Kamera 
 
 

Sudut pandang atau biasa disebut dengan angle merupakan satu ilmu dasar 

yang wajib dimiliki oleh semua videographer, karena seorang videographer 

mengemban tugas untuk bisa membuat gambar terbaik dan tercantik sebagai inti dari 

pekerjaan videographer. Gambar yang cantik bisa anda buat melalui penempatan 

sudut pandang yang tepat dengan angle (Kim, 2004). Menurut Nugroho A, (2006). 

Camera Angle adalah tempat atau kedudukan sudut pandang kamera yang digunakan 

untuk memotret, terdiri atas sudut pandang dari atas, sejajar, atau bawah. 

Ada beberapa angle utama yang perlu kita ketahui dan pelajari. Berikut jenis- 

jenis angle tersebut dengan fungsi pemakaiannya (Kertapati, 2016). 

 
3.5.1. High Angle 

 
 

High Angle posisi kamera lebih tinggi diatas mata, sehingga kamera harus 

menunduk untuk mengambil subyeknya. High Camera Angle sangat berguna untuk 

mempertunjukkan keseluruhan set beserta objek-objeknya. Dengan posisi high 

camera angle ini dapat menciptakan kesan objek terlihat kecil, rendah, hina, perasaan 

kesepian, kurang gairah, kehilangan dominasi. Seperti gambar 3.14 

 

Gambar 3. 6 Pengambilan High Angle 
(Sumber: flicker.com) 
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3.5.2. Normal Angle 
 
 

Normal Angel adalah sudut standar atau normal. Pada sudut ini, kamera 

diletakkan sejajar dengan objek. Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang ini adalah 

pandangan normal atau seperti kita melihat langsung ke objek dengan mata kita. 

Seperti pada gambar 3.15 

 

Gambar 3. 7 Pengambilan Normal Angle 
(Sumber: treklens.com) 

 
3.5.3. Low Angle 

 
 

Low Angle adalah pengambilan gambar dari sudut rendah. Letak kamera 

bereda dibawah objek (point of interest). Efek yang ditimbulkan dari sudut pandang 

ini adalah kesan besar atau raksasa. Sudut pengambilan gambar ini sering digunakan 

untuk memotret arsitektur sebuah bangunan agar terkesan kokoh, megah dan 

menjulang. Seperti gambar 3.16 
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Gambar 3. 8 Pengambilan Low Angle 
(Sumber: wordpress.com) 

 
 

3.5.4. Objective Camera 
 
 

Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton, 

menyaksikan peristiwa yang dilihatnya melalui mata pengamat yang tersembunyi. 

Angel kamera ini tidak pernah mewakili pandangan siapapun atau netral. Sebagian 

besar adegan film disajikan dari angle kamera yang objektif. Seperti gambar 3.17 

 

Gambar 3. 9 Pengambilan Objekitf 
(Sumber: editingfilmsage.com) 

 
3.5.5. Subjective Camera 

 
 

Kemera subjektif merekam film dari titik pandang seseorang. Penonton ikut 

berpartisipasi dalam peristiwa yang disaksikannya sebagai pengalaman pribadinya. 
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Penonton juga dilibatkan kedalam film yaitu ketika seorang pelaku dalam adegan 

memandang ke lensa, maka terlihat penonton diajak berinteraksi dengan pelaku. 

Seperti pada gambar 3.18 

 

Gambar 3. 10 Pengambilan Subjektif 
(Sumber: reel3.com) 

 
3.5.6. Point of View 

 
 

Angle ini merupakan adegan dari titik pandang tertentu. Point of view adalah 

objective angle, tetapi berada antara objektif dan subjektif. Maka angle ini harus 

ditempatkan pada objek yang terpisah dan diberikan pertimbangan khusus. Seperti 

pada gambar 3.19 

 

Gambar 3. 11 Pengambilan point of view 
(Sumber: studiobinder.com) 
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3.5.7. Close Up 
 
 

Shooting diambil dari jarak dekat. Biasanya fokus kepada wajah, digunakan 

untuk memperlihatkan ekspresi wajah dari actor. Memperlihatkan detail objek atau 

untuk mengarahkan audiens pada suatu elemen yang dipentingkan. Seperti pada 

gambar 3.20 

 

Gambar 3. 12 Pengambilan Close Up 
(Sumber: momvstheboys.com) 

 

3.5.8. Medium Shot 
 
 

Biasamya dilakukan dari pinggang ke atas. Medium shot biasa digunakan 

untuk membuat fokus terhadap dua orang actor/model yang saling berhadapan dan 

berinteraksi. Misalkan dalam adegan berkomunikasi, berpelukan dan sebagainya. 

Seperti gambar 3.21 

 
Gambar 3. 13 Pengambilan Medium Shot 

(Sumber: videoblocks.com) 
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3.5.9. Long Shot 
 
 

Shooting dilakukan dari jarak jauh, tetapi tidak sejauh establish shot. 

Digunakan untuk penekanan terhadap sekitar atau setting dalam scene. Seperti pada 

gambar 3.22 

 

Gambar 3. 14 Pengambilan Long Shot 
(Sumber: studiobinder.com) 

 

3.5.10. Over Shoulder Shot 
 
 

Pengambilan gambar actor melalui pundak actor lain, biasa digunakan ketiak 

para actor saling bertatapan muka. Contohnya satu actor berbicara kepada actor lain. 

Seperti pada gambar 3.23 

 

Gambar 3. 15 Pengambilan Over Shoulder Shot 
(Sumber: quia.com) 
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3.6 Pergerakan Kamera 
 
 

Pergerakan kamera atau camera movement adalah teknik dalam merubah- 

ubah arah posisi kamera (AnakKost, 2017) 

 
3.6.1 Dolly Track 

 
 

Dolly track adalah pergerakan kamera yang dilakukan untuk mendekati dan 

menjauhi subjek dengan menggerakkankamera kearah yang sudah ditentukan. 

Dengan menggunakan tripod atau dolly sehingga siap untuk digerakkan. Pergerakan 

dolly in dimana kamera mendekati subjek untuk melihat lebih jelas emosional yang 

dikeluarkan. Sebaliknya dengan dolly out dimana pergerakan kamera menjauhi 

subjek sehingga kecewa atau takut. 

 

Gambar 3. 16 Pergerakan Dolly Track 
(Sumber: pt.aliexpress.com) 

 

3.6.2 Zoom 
 
 

Zoom atau Zooming adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara 

mendekati atau menjahui objek yang bisa dilakukan secara otomatis (optik). 

Pergerakan zoom in bisa digunakan untuk memperjelas objek yang dituju. Sebaliknya 

dengan zoom out dimana merupakan pergerakan kamera yang menjauhi objek. 
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Gambar 3. 17 Pengambilan Zoom 
(Sumber: amazon.co.uk) 

 
 

3.6.3 Crab 
 
 

Crab atau Crabing adalah pergerakan kamera yang ditujukan secara 

menyamping atau diambil dari samping sejajar dengan subjek yang sedang berjalan 

atau lari. Pergerakannya bisa kekiri atau kekanan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 3. 18 Pergerakan Crab 
(Sumber: wordpress.com) 
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3.6.4 Pan 
 
 

Pan atau Panning adalah gerakan kamera yang dilakukan untuk menoleh 

kekiri dan kekanan, bisa dianggap sebagai mata subjek. Gerakan panning juga bisa 

dilakukan terhadap objek tidak bergerak seperti ruangan, alam dan sebagainya 

 

Gambar 3. 19 Pergerakan Pan 
(Sumber: sekmome.weebly.com) 

 

3.6.5 Tilt 
 
 

Tilt atau Tilting adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara vertical, 

baik dari atas maupun bawah, jadi awalnya mengambil bagian bawah sampai ke 

wajah atau bergerak keatas. 

 

Gambar 3. 20 Pergerakan Tilt 
(Sumber:wordpress.com) 
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3.6.6 Ped 
 
 

Ped atau Pedestal adalah pergerakan kamera yang dilakukan diatas pedestal 

yang bisa naik turun, untuk penggunaannya hampir sama dengan tilt. 
 

Gambar 3. 21 Pergerakan Pedestal 
(Sumber: mediacollage.com) 

 
3.6.7 Follow 

 
 

Follow adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan mengikuti objek 

yang bergerak, bisa tambahan pan, ped, tilt dan sebagainya. 

 

Gambar 3. 22 Pergerakan Follow 
(Sumber: store.dji.com) 
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3.6.8 Arc 
 

Arc adalah pergerakan kamera yang biasa dilakukan untuk melihat situasi atau 

kondisi suatu lingkungan dengan cara berputar, baik dari kiri maupun dari kanan. 

 

Gambar 3. 23 Pergerakan Arc 
(Sumber: wordpress.com) 



 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai diskripsi pekerjaan selama 

melakukan Kerja Praktik di CV Surya Sari Teknik. Pada pelaksanaan kerja praktik, 

diberikan tugas yang berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual 

dan juga sekaligus berhubungan dengan internal CV Surya Sari Teknik. Dalam 

kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk merancang pemebuatan video company 

profile CV Surya Sari Teknik. 

 
4.1 Analisis Sistem 

 
 

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Instansi : CV Surya Sari Teknik 

Divisi : Videographer 

Tempat : Sidoarjo 

Kerja praktek dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 28 Februari 2018 

sampai 28 Maret 2018, dengan alokasi waktu senin sampai jum’at pada pukul 09.00- 

16.00 WIB. 
 
 

4.2 Posisi Dalam Pengerjaan 
 
 

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

videographer, yang memiliki tugas mengambil video-video footage untuk merancang 

video company profile CV Surya Sari Teknik. 

 
4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik 

 
 

Laporan kegiatan disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap 

gambarnya. Hal ini yang juga paling penting dalam proses kegiatan adalah sorfware 
 
 

2 
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yang digunakan untuk menunjang pekerjaan antara lain Adobe Premier Pro CC 2014, 

Adobe Photoshop CC 2014 dan Adobe Ilustrator CC 2014. 

 
4.1.1 Minggu Pertama 

Pada minggu pertama kegiatan Kerja Praktik di CV Surya Sari Teknik adalah 

mamparkan rencana rancangan kerja untuk pembuatan video company profile. Hal- 

hal ysmg perlu didiskusikan meliputi konsep, referensi, dan jadwal shooting. Dalam 

perancangan video company profile ini konsep yang diangkat adalah simple dan 

informatif. Ditunjukkan beberapa referensi video company profile perusahaan lain 

sebagai acuan dalam pembuatan video company profile CV Surya Sari Teknik. 

4.1.2 Minggu Kedua 

Pelaksanaan kerja praktik pada minggu kedua yaitu berfokus pada pembuatan 

storyboard dalam perancangan video company profile. Pemilihan footage yang akan 

menjadi konsep video tersebut. Dikarenakan agar fokus yang akan ditampilkan. 

Berikut hasil sketsa Storyboard. 

 
 

Gambar 4. 1 Pembuatan Storyboard 

(Sumber: Olahan Penulis) 
4.1.3 Minggu Ketiga 

Pelaksanaan kerja praktik pada minggu ketiga dilanjutkan pengambilan footage 

dengan acuan pada storyboard. Pemilihan waktu untuk pengambilan video footage 
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Gambar 4. 3 Proses Editing 

(Sumber: Olahan penulis) 

 

 

 
 
 

pada hari pertama di minggu ketiga. Kemudian dipersiapkan alat-alat shooting dan 

mendata alat-alat untuk keperluan yang lainnya. Pelaksanaan pengambilan video 

selama satu minggu. Dikarenakan melalui pertimbangan, diskusi dan revisi dengan 

perusahaan. Setelah itu diperoleh footage final yang tertera pada gambar berikut. 

 
 

Gambar 4. 2 Footage Final 

(Sumber: Olahan penulis) 
4.1.4 Minggu Keempat 

Setelah melakukan proses pengambilan video pada minggu ketiga, dilanjutkan 

pada pengerjaan pasca produksi yang meliputi, pemilihan video footage dan video 

wawancara untuk diedit. Kemudian diproses lebih lanjut bagian editing menuju 

pengembangan video agar sesuai dengan konsep yang telah diangkat. Seperti gambar 

proses editing. 
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Gambar 4. 5 Wawancara Manager 

(Sumber: Olahan penulis) 

 

 

 
 
 

Terdapat beberapa hal yang harus direvisi seperti penyusunan video dan juga 

penggunaan backsound music. Sebagai director perancangan video company profile 

ini langsung mendata beberapa list revisi. Setelah sesuai proses selanjutnya adalah 

finishing video company profile dan menyerahkan kepada pihak perusahaan 

 
4.4 Potongan Gambar/Screen Shoot Hasil Final 

 
 

Berikut beberapa potongan/screeshoot video company profile CV Surya Sari 

Teknik: 

Gambar 4. 4 Depan Kantor CV Surya Sari Teknik 
(Sumber: Olahan penulis) 
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Gambar 4. 6 Konsultasi Klien 
(Sumber: Olahan penulis) 

 
 

Gambar 4. 7 Proses Meeting 
(Sumber: Olahan penulis) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Bedasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktek di CV 

Surya Sari Teknik, maka dapat disimpulkan beberapa yakni: 

1. Pembuatan video company profile CV Surya Sari Teknik, haruslah 

mengetahui bagaimana cara pengambilan sebuah video yang baik dan layak 

untuk dijadikan video promosi perusahaan. 

2. Dengan adanya video company profile akan memudahkan perusahaan 

khususnya CV Surya Sari Teknik dalam melakukan promosi yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat umum secara online. Yang diputar melalu website 

perusahaan. 

3. Dibutuhkan kerjasama tim dan koordinasi yang sangat kuat pada saat proses 

produksi berlangsung, dikarenakan dalam sebuah produksi perancangan video 

company profile dibutuhkan beberapa tim yang mendukung dan dapat 

memehami satu sama lain. 

 
5.2 Saran 

 
 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagi berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Beberapa hal teknis untuk mendukung kinerja saat pengambilan video profil 

perusahaan, seperti penataan ruangan kerja agar terlihat proper. Menyiapkan 

kebutuhan yang akan diambil videonya demi kepentingan perusahaan. 

2. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang videografi yang nanti menjadi 

videographer dalam perancangan video promosi. Diharapkan lebih menambah 
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wawasan dan referensi visual videografi agar hasilnya sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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