
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi 

strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu 

melakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan manusia sebagai 

sumber daya sangat penting dalam suatu perguruan tinggi karena sumber 

daya manusia menunjang melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan 

peran nyata. Tanpa adanya unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak 

mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan menuju yang 

diinginkan. 

Berdasarkan SK Dirjen Dikti : 234/DIKTI/Kep/1997 tanggal 5 

Agustus 1997. Program Studi D-III Hubungan Masyarakat merupakan salah 

satu Program Studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. Demi keberlangsungan Program 

Studi tersebut sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Hal ini disebabkan manusia merupakan satu-satunya sumber penggerak dan 

pengelola semua aktivitas dalam universitas tersebut, sehingga keberhasilan 

dalam mencapai tujuan perguruan tinggi  melalui program tersebut tidak 

terlepas dari sumber daya mahasiswanya. 



Program studi DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) adalah cabang dari 

ilmu komunikasi yang fokus kosentrasi kepada Public Relations atau 

Kehumasan. Tentunya sebagai mahasiswa Program Studi DIII Hubungan 

Masyarakat dibutuhkan sebuah media informasi dan edukasi untuk 

pemahaman secara mendalam tentang program studi tersebut. Penyampai 

dalam berbentuk video Company Profile adalah salah satu alternatifnya, 

dibutuhkan video Company Profile yang berkualitas dan dapat  memberikan 

informasi dan edukasi secara jelas tentang program studi tersebut. 

Pembuatan Company Profile yang bagus dan berkualitas ditentukan 

oleh tim produksi yang baik dan kreatif, seperti Produser, Sutradara, Art 

Director, Camera Person, dsb. Semua deskripsi pekerjaan tersebut masing-

masing memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan produksi video 

Company Profile, terutama bagi seorang Camera Person. Diperlukan 

pemahaman, pengetahuan dan kemampuan praktis mengenai tata kamera 

dan tata cahaya person yang akan bertugas sebagai peliput berita/perekam 

gambar (Hasfi&Widagdo, 2013:56) 

Camera Person memang bukanlah satu satunya deskripsi pekerjaan 

yang terpenting namun merupakan salah satu pekerjaan yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan produksi, Camera Person, atau yang sering 

disebut cameramen, adalah seorang yang mengoperasikan kamera. Seorang 

cameramen wajib mengetahui seluk beluk kamera sehingga dapat 



menuangkan visual sesuai dengan yang diinginkan sutradara  

(Irawan&Laelasari, 2011:6). 

Selain Camera Person / Cameramen dalam produksi sebuah video / 

film dibutuhkan seorang Editor.  Editor mempunyai tugas sebagai 

menyunting / editing, kegiatan editing sendiri merupakan salah satu tahapan 

yang sangat diperlukan dalam kegiatan pasca produksi. Penyuntingan / 

editing adalah proses kerjasama yang panjang antara sutradara dan 

penyunting / editor , baik penyunting gambar maupun penyunting suara 

(Saroengallo, 2008:171) 

Peran seorang Editor sangat krusial dalam pasca produksi. Menurut 

Irawan&Laelasari (2011:7) Penyunting / Editor adalah seorang yang 

mempunyai kemampuan bercerita, music, rapi, rajin mencatat, mempunyai 

kesabaran, dan mampu berkomunikasi dengan sutradara. Hal tersebut 

membuat peran seorang editor tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang 

dan perlu mempunyai skill tertentu seperti yang telah disebutkan diatas. 

Oleh sebab itu seorang editor atau camera person sangat diperlukan untuk 

membantu peran Produser maupun Sutradara dalam membantu 

mewujudkan sebuah konsep awal video untuk menjadi sebuah Company 

Profile yang baik dan dapat mudah dipahami oleh penonton. 

1.2 Rumusan Masalah 

Program Studi DIII Hubungan Masyarakat adalah salah satu 

Program Studi yang sudah cukup lama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 



Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. Karena sampai 

saat ini masih banyak mahasiswa baru yang belum memahami tentang 

program studi tersebut, video Company Profile yang merupakan salah satu 

kegiatan PR yang bisa menjadi solusi atas permasalahan diatas untuk 

memperkuat informasi dan edukasi kepada mahasiswa baru secara lebih 

baik dan lebih mendalam serta luas. Agar dapat terlihat baik, sebuah video 

Company Profile diharapkan dapat memberikan penjabaran secara 

informatif dan edukasitif, pembuatan video secara professional dan 

mempunyai kualitas yang baik agar dapat diakui dan dipercaya oleh 

mahasiswa barunya. 

 

1.3 Tujuan 

• Menjalankan tanggung jawab sebagai seorang camera person & editor 

dengan baik dan sempurna 

• Menghasilkan video yang informatif dan jelas untuk Program Studi 

DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang 

• Menyelesaikan video dengan baik dan berkualitas 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Company Profile atau profil perusahaan adalah gambaran tertulis 

tentang sebagian fakta perushaan yang disajikan secara resmi. Dikatakan 



sebagai fakta perusahaan, karena perusahaan dapat memilih dan membatasi 

diri dari hal-hal yang disajikan keluar (Kasali, 2003 : 191). 

Seorang pakar Audio Visual Aids (AVA), Jack Dove (dalam 

Ruslan, 2006: 238) mengatakan bahwa pengetahuan dapat diserap melalui 

lima panca indra manusia. Penilaian dalam proporsi indera, sebanyak 75% 

diserap melalui penglihatan (sight), sedangkan banyaknya proporsi indera 

yang diserap melalui pendengaraan sebanyak 13%. Proporsi pengetahauan 

yang mampu diserap indera manusia menunjukan 88% mengarah pada 

unsur penglihatan dan pendengaran. Maka dari pernyataan diatas sebuah 

video Company Profile sangat tepat untuk dipakai dan diterapkan sebagai 

media menyampaikan pesan sekaligus informasi dan edukasi yang berguna 

bagi mahasiswa baru Program Studi DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), 

Semarang - seperti latar belakang instansi, visi & misi instansi.  

Kegiatan pembuatan Company Profile dibutuhkan peran seorang 

Cameraman, seorang camera person sangat diperlukan dan menjadi bagian 

yang sangat vital dalam tahapan kegiatan Produksi dan menjadi kunci 

keberhasilan produksi video company profile. Camera person merupakan 

tangan kanan dan penghubung batin dari seorang sutradara. Rasa seni dalam 

mengkomposisikan suatu gambar yang diambil harus dimiliki seorang 

kameraman supaya hasilnya memiliki nilai artistik yang tinggi (Subroto 

1994: 55).  



Editor/Penyunting Gambar, pada pelaksanaan pasca produksi 

gambar yang telah dibuat di tahapan produksi akan masuk dan diolah oleh 

seorang editor. Pada dasarnya menurut Subroto (1994:127) kegiatan 

seorang editor adalah memilih gambar yang dihasilkan dari beberapa 

kamera, dimana selanjutnya disusun dalam suatu scene dan sequence, 

sehingga mampu menunjukkan esuatu kon-tinuitas gambar yang baik dalam 

arti wajar dan logis, sehingga dapat dinkmati oleh khalayak penontonnya. 

Peran seorang editor sendiri dalam kegiatan produksi video Company 

Profile Program Studi DIII Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang adalah 

editing, mixing dan finishing. 

 

1.5 Hasil Riset 

Pada pembuatan video company profile Program Studi DIII 

Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro, pencarian informasi dilakukan sebagai acuan untuk produksi. 

Riset yang kami lakukan meliputi: 

 

1. Narasumber 

Wawancara secara acak kepada pelajar SMA di Semarang dalam 

rangka pembuatan video company profile Program Studi DIII Hubungan 

Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 



Diponegoro ini dengan menunggu di depan sekolah mereka dan 

bercengkrama seputar prodi Humas FISIP Undip serta mengajukan 

pertanyaan berdasarkan kuisioner yang kami buat. Atribut Almamater 

tidak luput digunakan guna meyakin bahwa kami adalah mahasiswa 

Universitas Diponegoro. Berikut detail isi kuisioner tersebut :  

[Lampiran 1] 

 

2. Lokasi (Bangunan, Pencahayaan, Audio) 

• Gedung FISIP UNDIP (Tampak Depan). Pada saat pagi – siang 

mendapatkan cahaya langsung dari matahari. Cahaya cenderung 

hard dikarenakan cahaya matahari langsung menyinari gedung. 

Cahaya tersebut sangat cukup untuk kebutuhan kegiatan 

mengambil gambar akan tetapi perlu direkomendasikan untuk 

menggunakan filter kamera saat pengambilan gambar dan 

menentukan angel agar tidak black light atau flare - ketika suatu 

obyek atau cahaya dari set memantulkan cahaya yang tidak 

diinginkan scara langsung pada lensa, maka dari itu diperlukan 

reflektor untuk memantulkan cahaya. 

 

• Lobby Gd. A. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. Pada saat pagi – sore 

hari keadaan didalam ruang Lobby masih mendapatkan cahaya 



dikarenakan cahaya dapat langsung masuk melewati jendela-

jendela dan pintu, cahaya di lobby cenderung soft namun cukup 

untuk kebutuhan kegiatan mengambil gambar akan tetapi perlu 

direkomendasikan untuk menghidupkan lampu utama lobby dan 

memakai bantuan 1 lighting untuk menggambil kegiatan gerak. 

 

• Kantin. Kantin yang bertempat didepan dekat parkiran bisa 

dibilang cukup mendapatkan cahaya karena area tersebut bertipe 

outdoor jadi ketika melakukan take video cukup menggunakan 

bantuan Reflektor untuk memantulkan cahaya ke obyek yang 

dituju, misalnya wajah talent. Namun jika memang dibutuhkan 

cukup satu lighting untuk memberikan tambahan cahaya pada 

area. 

 

• Perpustakaan FISIP UNDIP.  Merupakan fasilitas indoor yang 

ada di FISIP UNDIP, ruangan bisa dibilang gelap jika tidak 

diterangi oleh lampu utama, jadi dibutuhkan bantuan dua lighting 

sekaligus agar ketika melangsungkan kegiatan take video hasil 

yang didapat tidak menjadi gelap dan penuh dengan noise. 

 

• Ruang Jurusan Ilmu Komunikasi dan Ruang Kepala Program 

Studi DIII Hubungan Masyarakat FISIP UNDIP. Kedua 

ruangan kegiatan konsultasi atau bimbingan tentang perkuliahan 



ini bisa dibilang memiliki cahaya soft jika tidak diterangi oleh 

lampu utama, jadi dibutuhkan bantuan 1 lighting agar ketika 

melangsungkan kegiatan take video hasil yang didapat tidak 

menjadi gelap dan penuh dengan noise.  

 

• Parkiran dan Taman FISIP UNDIP.  Keduanya merupakan 

fasilitas outdoor yang ada di FISIP UNDIP, bisa dibilang sangat 

terang, jadi tidak dibutuhkan bantuan lighting dan dapat langsung 

melakukan kegiatan take video, namun karena outdoor sehingga 

audio pun penuh dengan noise. 

 

3. Animasi 

Konten video company profile nantinya juga menyertakan animasi 

dimana data yang diambil berupa : 

1. Penjelasan secara umum tentang Program Studi DIII 

Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. 

Yakni visi dan misi serta tujuan. 

2. Penjelasan secara singkat tentang Program Studi DIII 

Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. 

Seperti: Apa itu PR?, berapa beban SKS yang didapat? dan 

mata kuliah apa yang menjelaskan tentang PR? 



3. Penjelasan tentang Mata Unggulan Program Studi DIII 

Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP), Semarang. 

Seperti: company profile, teknik periklanan, majalah internal 

perusahaan, public speaking, dan PR Campaign.  

 

1.6 Konsep Produksi 

Konsep video ini menggunakan struktur penuturan secara sistematis 

yaitu cerita di bagi dalam beberapa kelompok, yang mendapat sebab dan 

akibat digabungkan dalam tiap sub bagian. Dalam penulisan bisa 

membangun serta menggabungkan sebab dan akibat. Hasil gabungan sebab 

dan akibat dari suatu fakta, yang terdiri dari beberapa adegan itu, lalu 

disusun kedalam satu bagian. (Ayawaila, Gerzon R, 2008:93) 

 

1.7 Teknik Pengambilan Gambar 

Terkait tanggung jawab seorang camera person, peralatan utama 

dalam produksi Company Profile Program Studi DIII Hubungan 

Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro, Semarang ini adalah seperangkat kamera dan peralatan lain 

seperti Tripod, Lensa dsb. Hasfi&Widagdo (2007:58) menjelaskan bahwa, 

kamera berfungsi sebagai representasi mata program director (PD) untuk 

mengemas informasi visual, menerjemahkan konsep produksi, dan 



sekaligus representasi mata penonton untuk memahami pesan yang 

dikemas dalam berita telivisi tersebut. Oleh sebab itu camera person harus 

dapat mampu mengoperasikan sebuah perangkat kamera dengan baik, 

misalnya agar tidak terjadi guncangan  (untuk pengambilan gambar 

statis/still), juga untuk mendapatkan gambar gerak yang halus (smooth 

moving), semuanya diatur sesuai konsep produksi sehingga gambar yang 

dihasilkan kaya ragam tidak hanya statis/still, contoh beberapa gerakan 

kamera tersebut adalah :  

• Panning. Gerakan kamera video secara mendatar/horizontal 

ke arah kiri maupun kanan (pan right/ pan left) 

• Tilting. Gerakan video secara vertical ke arah atas atau 

bawah (tilt up/ tilt down) 

• Tracking. Gerakan kamera yang biasanya menggunakan alat 

bantu dolly (alat yang digunakan sebagai penyangga tripod 

kamera yang memungkinkan kamera bergerak leluasa dan 

halus maju dan mundur (track in/ track out) 

• Craning. Gerakan kamera secara vertical ke atas maupun ke 

bawah yang biasanya dignakan alat yang disebut dengan 

jimmyjib yang dapat bergerak menjangkau 180 derajat dan 

dapat bergerak secara diagonal. 

 

Selain pergerakan kamera, hal lain yang harus diperhatikan adalah 

type of shot, Hasfi&Widagdo (2007:60) menjelaskan, type of shot atau tipe 



ukuran framing pada kamera yang merujuk pada seberapa padat ukuran 

subyek mengisi komposisi bidang/bingkai kamera. Komposisi ini 

bertujuan memberikan informasi tentang aksi maupun interaksi subyek 

dan mengarahkan focus penonton subyek yang sedang direkam aksinya 

tersebut. Type of shot dibagi menjadi beberapa ukuran berdasarkan jarak, 

yaitu : 

• MLS (Medium Long Shot). Medium Long Shot memberi 

batas bawah sampai di   batas lutut dengan batas atas head 

room normal dari subyek. 

• LS (Long Shot.). adalah framing penuh artinya mengambil 

gambar subyek secara penuh dengan batas atas head room 

normal hingga kaki. 

• ELS (Extreme Long Shot). Pengambilan gambar dengan 

memasukkan sebyek secara utuh bahkan lebih jauh dari itu, 

artinya merekam subyek dan interaksinya dengan atmosfer 

disekitarnya. 

• MCU (Medium Close Up). Pengambilan gambar dengan 

komposisi framing batas atas head room subyek dan batas 

bawah sejajar perut. 

• MFS (Medium Full Shot/Knee Shot). Disebut juga Knee 

Shot karena member batas bawah sampai kira-kira ¾ subyek 



yaitu sedikit diata lutut dengan batas atas seperti shot-shot 

yang lain yaitu head room normal. 

• ECU (Extreme Close Up). Ukuran Shot dengan bingkai 

lebih memusat/detil pada salahsatu bagian dari subyek. 

Misalnya Hidung, mulut atau telinga. Shot seperti ini 

biasanya digunakan untuk member informasi kunci secara 

detil bagian dari subyek yang berkaitan dengan karakter 

subyek. 

• CU (Close Up). Pengambilan gambar padat yang ideal 

dimana subyek tampak informative dengan head room (jarak 

antara garis paling atas dari profil kepala dengan bingkai 

bagian atas) sebagai batas atas dan dada atas sebagai batas 

bawah. 

Teknik-Teknik diatas akan berguna dan digunakan sebagai 

gambaran Cameramen dalam mengambil sebuah adegan dalam sebuah 

video, teknik tersebut akan dituangkan dalam shot list. [Lampiran 2] 

 

1.8 Teknik Editing 

Editing merupakan sebuah tahapan yang dilakukan oleh seorang 

editor, Subroto (1994:129) menjelaskan bahwa terdapat 4 Teknik Editing 

yang dapat dilaksanakan oleh seorang editor dalam menjalankan kegiatan 

editing, meliputi: 



• Live On Tape. Acara yang diproduksi direkam terus 

menerus, seperti halnya kalau acara yang diproduksi 

langsung disiarkan, sedangkan pelaksanaan ediingnya 

dilaksanakan saat itu juga. 

• Retakes. Retakes dapat diartikan sebagai mengulang 

pengambilan gambar yang telah dilakukan, tetapi dapat pula 

terjadi bukan hanya karena kesalahan dalam pengambilan 

gambar saja, dapat pula terjadi karena kesalahan-kesalahan 

lainnya. 

• Rekaman bagian demi bagian. Acara/video ini direkam 

scene per scene sesuai dengan breakdown script yang telah 

dibuat dan dalam pelaksanaan rekaman juga digunakan 

retake. 

• Single Source Recording.Yang dimaksud single source 

recording, adalah gambar yang dihasilkan dari beberapa 

kamera, dimana setiap kamera merekam sendiri-sendiri dari 

acaranya, dari hasil rekaman gambar ini, penyelesaian 

dilakukan saat post production/pasca produksi. 

 

1.9 Proses Tahap Produksi 

Pembuatan company profile tidak melalui proses yang singkat akan 

tetapi melalui beberapa tahapan yang harus dilewati. Dimana setiap tahapan 

tersebut harus dilakukan secara benar dan berurutan  agar hasil tahapan 



tersebut dapat menghasilkan sebuah video dengan baik. Pada bab ini akan 

diterangkan tahapan-tahapan produksi company profile yang dilakukan oleh 

seorang camera person & editor meliputi : 

a. Pra Produksi 

1. Membicarakan Fasilitas teknik (Peralatan) Produksi yang 

diperlukan  dengan Sutradara dan atau Produser 

2. Menyiapkan peralatan yang akan dipergunakan. seperti  

peralatan kamera, audio, dan lighting 

3. Melakukan pendekatan produksi dengan sutradara dan atau 

produser tentang teknis naskah 

4. Mempelajari semua naskah yang sudah disetujui oleh 

produser dan sutradara 

5. Mengimplementasikan naskah kedalam sebuah bentuk, 

gerak dan tata letak kamera  dan membuatnya menjadi 

sebuah shot list. 

 

b. Produksi 

1. Bertanggung jawab dalam pengadaan dan persiapan kamera, 

audio, dan lighting untuk pelaksanaan produksi 

2. Memeriksa seluruh peralatan kamera, audio dan lighting. 



3. Menyiapkan dan menyeimbangkan setting kamera, audio, 

dan lighting agar dapat menghasilkan gambar bagus 

4. Mengoperasikan kamera, audio, dan lighting selama 

pelaksaan produksi berlangsung 

5. Membantu Sutradara untuk memperoleh adegan talent 

pemeran yang diperlukan 

6. Membantu Sutradara untuk mendapatkan visual effect yang 

butuhkan 

7. Bertanggung jawab menjalankan proses kegiatan 

pengambilan audio Dubbing 

 

c. Pasca Produksi 

1. Bertanggung jawab dalam menjalankan Proses editing, 

mixing dan finishing video 

2. Melakukan kegiatan editing 

3. Melakukan pewarnaan (colour grading) 

4. Melakukan perekaman voice over 

5. Berkoordinasi dengan sutradara agar semua hasil gambar 

dalam proses editing sesuai dengan konsep dan alur cerita 

yang diinginkan. 


