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Pembuatan company profile tidak melalui proses yang singkat akan tetapi melalui beberapa 

tahapan yang harus dilewati. Sebuah tim mulai dibentuk terlebih dahulu untuk menentukan job 

description masing-masing anggota, hal ini diperlukan untuk membedakan tugas-tugas yang akan 

dijalankan oleh setiap anggota yang berguna bagi kelancaran dalam setiap tahapan proses 

pembuatan Video Company Profile. Dimana dengan terbentuknya tim tersebut dapat dilakukan 

proses pembuatan Video Company Profile ini yang memiliki tiga tahapan yaitu tahap Pra Produksi, 

tahap Produkis, dan tahap Pasca Produksi. Dalam tahap pertama yaitu Pra Produksi. Sehingga hasil 

video diharapkan dapat menjadi video yang baik dan benar serta benar berurutan. 

Dalam proses produksi video company profile Program Studi DIII Hubungan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, seorang  camera person harus 

bekerjasama dengan produser dan sutradara dalam menjalankan kegiatan-kegiatan produksi, namun 

berbeda dengan seorang editor yang hanya bekerja dan turut andil dalam kegiatan Pasca Produksi. 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan proses produksi yang telah dilakukan dan dijalankan oleh 

seorang camera person dan editor dilapangan.  

 



2.1. Proses Pra Produksi 

Pada Tahapan Pra Produksi, seorang Camera Person sudah melakukan beberapa 

pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan tahapan Pra Produksi ini, antara lain : 

1. Pendekatan Produksi 

Pada tahap awal dijalankannya kegiatan pra produksi seorang camera person 

secara langsung berusaha melakukan pendekatan produksi dengan sutradara dan atau 

produser tentang teknis pengelolaan naskah dan breakdown untuk membuat sebuah shot 

list produksi untuk kegiatan produksi company profile dilapangan nantinya. Proses 

pendekatan tersebut dilakukan dengan bersama melalui sebuah pertemuan dan diskusi. 

2. Mempelajari Naskah 

Tahap kedua pra produksi, camera person mempelajari semua naskah dan 

breakdown yang sudah dibuat oleh produser dan sutradara untuk selanjutnya digunakan 

menjadi bahan merubah naskah tersebut kedalam sebuah shot list produksi untuk 

kepentingan acuan camera person dalam proses produksi selanjutnya. Selain sutradara, 

nashkah tersebut harus dicerna dan dimengerti oleh seorang camera person maka 

dilakukanlah hal ini. Detail Script yang dipakai: [Lampiran 3] 

3. Membuat Shot List 

Pada tahap ketiga pra produksi camera person bersama sutradara mulai bekerja 

untuk menyusun sebuah shot list secara lengkap sesuai dengan alur cerita naskah/script 

yang telah dibuat oleh produser, proses pembuatan tersebut dilakukan dengan cara 



format naskah di impementasikan dan dijabarkan secara mendetail menjadi sebuah 

adegan demi adegan dan pengambilan gambar dengan memasukkan elemen-elemen 

seperti tempat, detail gerak, sudut dan tata letak kamera. 

4. Pengadaan Alat Produksi 

Tahap keempat pra produksi, setelah shot list selesai disusun, sinematografer 

mulai dapat menyimpulkan peralatan apa saja yang perlu di pergunakan dan harus 

disiapkan untuk proses produksi, dan pada akhirnya didapatkan alat-alat yang digunakan 

pada proses produksi, di dalam lapangan kamera person memutuskan untuk 

menggunakan kamera berjenis DSLR yang mempunyai format standard full HD dan 

aksesoris lainnya yang menjadi alat paling utama dalam proses produksi yang sudah 

berlangsung di lapangan. 

Peralatan tersebut didapat dari peralatan pribadi, detail alat-alat yang sudah 

disiapkan dan dipakai meliputi: [Lampiran 4] 

2.2 Proses Produksi 

Proses Produksi yang telah dilakukan terhitung memankan waktu hingga 3 hari. 

2.2.1 Produksi Hari Pertama 

Proses produksi hari pertama dimulai pada hari Senin tanggal 14 Agustus 

2017, pengambilan gambar berlangsung selama 4 jam dimulai pada pukul 14.30 

hingga pukul 18.30. pada pengambilan sesi pertama, sinematografer mengambil 

gambar yang bertempat di Gedung A FISIP UNDIP. 



Persiapan tim sudah dimulai pada pukul 14.00. Sinematografer melakukan 

check list perlengkapan yang berkaitan dengan proses pengambilan gambar dan 

memasukkan keseluruhan perlengkapan ke dalam kendaraan untuk dibawa 

menuju lokasi pengambilan gambar. Hal tersebut dilakukan sendiri dikarenakan 

seorang sinematografer juga bertanggung jawab tentang keseluruhan peralatan 

pengambilan gambar. 

Dalam proses persiapan pengambilan gambar tidak ditemukan kendala yang 

berarti, hanya ada beberapa pemeran yang terlambat datang dengan alasan 

terjebak macet, namun hal tersebut dapat disiasati dengan cara mengatur ulang 

urutan pengambilan gambar (shot list) oleh sutradara yang berkoordinasi dengan 

produser dan sinematografer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1.1 sinematografer mempersiapkan kamera dan microphone 

 



Dalam proses pengambilan gambar, sinematografer dituntut untuk 

mengambil gambar dengan waktu se-efisien mungkin dikarenakan waktu yang 

menjelang sore. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh tim. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1.2 Sinematografer berperan langsung dalam pengaturan audio 

dan pengambilan scene 11 dan 10 

 

Pengambilan gambar hari pertama dimulai dengan pengambilan gambar 

untuk scene 11. Mayoritas shot siang hari merupakan shot untuk menjelaskan 

suasana kampus. 

Untuk adegan pertama untuk scene 10 dimana mengambil tampak depan 

gedung FISIP UNDIP, sinematografer menggunakan alat tambahan berupa tripod 

guna mendapat efek pergerakan kamera yang stabil. Sedangkan untuk adegan 

akhir untuk scene 10, sinematografer mengambil tulisan FISIP UNDIP serta 

patung diponegoro. 

 



 

 

 

 

Gambar 2.2.1.3 Sinematografer berperan langsung dalam pengaturan audio 

dan pengambiran gambar scene 10. 

 

Pada proses pengambilan gambar pada scene parkiran dan kantin, 

sinematografer tanpa menggunakan tripod melanjutkan pengambilan gambar 

dengan tambahan microphone guna mendapatkan suasana nyata yaitu keramaian 

tempat parkiran dan kantin 

 

 

 

Gambar 2.2.1.3 Pengambilan gambar scene parkiran dan kantin 

Pengambilan gambar selanjutnya merupakan pengambilan gambar untuk 

adegan yang berada di dalam gedung A FISIP UNDIP untuk scene 19 

 

 



 

 

 

Gambar 2.2.1.5 Hasil pengambilan gambar pada scene 19 

 

Pengambilan gambar yang identik cukup memudahkan sinematografer 

dikarenakan tidak adanya talent akan tetapi perlu teknik pengaturan cahaya untuk 

pengambilan gambar dikarena ruangan indoor yang memungkinan setiap sudut 

tempat memiliki pencahaya yang berbeda-beda. Disisi lain diperlukan juga tripod 

demi menunjang stabilitas pengambilan gambar. Scene di dalam rungan 

merupakan scene inti dalam cerita karena yang memiliki jumlah shot yang banyak 

banyak. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan waktu, beberapa shot yang 

memiliki tingkat kerumitan tinggi terpaksa digantikan oleh shot yang lebih 

sederhana. Tentunya sinematografer berkoordinasi dengan sutradara dan 

scriptwriter dalam mengatasi kendala ini agar shot pengganti tidak merusak esensi 

cerita dan estetika yang diinginkan oleh sutradara dan scriptwriter. 

Pada pukul 14.30 sinematografer mengambil gambar untuk ruang Kaprodi 

PR FISIP UNDIP. Ruang indoor yang bercat putih dan lampu yang lumayan redup 

membuat pengambilan gambar dilakukan berulangkali demi mendapatkan gambar 

yang baik. 

 



 

 

 

Gambar 2.2.1.6 Pengambilan gambar pada scene ruang Kaprodi PR FISIP UNDIP 

 

2.2.2 Produksi Hari Kedua dan Ketiga 

Produksi hari kedua dilaksanakan esokan harinya. Selasa, 15 Agustus 2017. 

pada hari  pukul 11.00 siang dan dilanjutkan pukul 14.00 siang serta pada malam 

hari pukul 19.00 sampai pukul 4.00 subuh esok harinya yakni Rabu, 16 Agustus 

2017. Lokasi pengambilan gambar berbeda. Pertama pada jam 11.00 dilakukan 

dijalan raya menggunakan motor. Dimana sinematografer dibonceng. 

Pengambilan gambar yang berjalan cukup dirasa menyulitkan sinematografer. 

Perlu daya tahan kekuatan otot tangan untuk menahan sebisa mungkin agar 

kamera tidak goyang sehingga gambar yang dihasilkan tidak shake. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2.1 Pengambilan gambar pada scene jalan-jalan yuk!! di jalan raya 



 

Sedangkan pukul 14.00 dilanjutkan pada ruang perpustakan FISIP UNDIP. 

Dimana gambar yang diambil adalah suasana ruangan perpustakaan. Dikarenakan 

sudah siang hari, alhasil ruangan perpustakan tersebut sepi pengunjung. Oleh 

sebab itu, sinematografer berkoordinasi dengan sutradara dan scriptwriter dalam 

mengatasi kendala ini agar shot pengganti tidak merusak esensi cerita dan estetika 

yang diinginkan oleh sutradara dan scriptwriter. Akhirnya terjadi perubahan script 

dan melanjutkan take dengan script yang baru. 

 

 

 

Gambar 2.2.2.2 Pengambilan gambar pada scene perpustakaan FISIP UNDIP 

 

Setelah istirahat sejenak, pada pukul 19.00 malam hari sinematografer 

pembuatan animasi. Pembuatan animasi dilakukan di kost sinematografer. 

Penggambaran karakter “HUMA” yang merupakan singkatan dari Hubungan 

Masyarakat merupakan tantang tersendiri bagi sinematografer yang merangkat 

menjadi animator. 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.2.2.3 Pembuatan karakter “HUMA” dengan pixelmator 

 

Setelah pembuatan karakter animasi selesai, sinematografer melanjutkan 

ketahapan berikutnya yakni proses pembuatan animasi 2D. Dimana gambar dari 

karakter “HUMA” tersebut agar dapat bergerak. 

Pembuatan Animasi yang menyita banyak waktu tanpa terasa berakhir pada 

pukul 04.00 subuh esok harinya dan merupakan akhir dari seluruh proses 

pengambilan gambar serta pembuatan karakter. 

 

2.3 Proses Pasca Produksi 

Tahap pasca produksi adalah tahapan terakhir dalam proses produksi video 

company profile Program Studi DIII Hubungan Masyarakat adalah salah satu Program 

Studi yang sudah cukup lama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro. Tiap potongan gambar dari setiap shot yang diambil dan diseleksi akan diolah 

dan disambungkan dengan shot yang lain melalui pengolahan digital menggunakan 

software audio visual berupa iMovie. Pengolahan gambar yang dilakukan dengan program 

ini meliputi pemberian transisi, suara narasi (voice over), pemilihan musik pengiring 



(background music), sound effect, serta colour correction tetapi tidak menggunakan colour 

grading. Untuk penjernihan audio menggunakan Final Cut Pro Audio serta pemberian 

transisi tambahan yaitu frame landscape  menggunakan Final Cut Pro. Sedangkan untuk 

pembuatan animasi 2D, sinematografer menggunakan Pixelmator dan Keynote. Namun 

untuk teks dan bumper logo UNDIP hanya menggunakan Keynote saja. 

Dalam pembuatan video company profile Program Studi DIII Hubungan 

Masyarakat adalah salah satu Program Studi yang sudah cukup lama di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, alat penunjang proses editing agar hasil 

video sesuai dengan harapan, menggunakan laptop Macbook Pro dengan kapasitas RAM 

8 GB, dengan prosessor 2.6 GHz Intel Core i5. Secara rinci tahapan yang dijalankan editor 

dalam melakukan proses pasca produksi sebagai berikut : 

 

2.3.1 Proses Transfering Data dan Editing 

Proses pertama yang dijalankan editor dalam pasca produksi video company 

profile adalah melakukan pemindahan secara menyeluruh dokumen video dari 

memori kamera ke laptop. Tahap ini penting karena selanjutnya gambar yang telah 

di backup akan di seleksi, dipilih serta diurutkan sesuai scene dalam shot list yang 

telah ada. Selain itu digunakan hardisk ekternal untuk menyalin data sebagai 

cadangan jika sewaktu – waktu terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.1.1 Proses memilih shot dan import media di iMovie 

 

2.3.2 Proses Bumper Logo UNDIP 

Proses pembuatan bumper logo UNDIP 2D menggunakan Keynote. 

Software ini mempunya keunggulan untuk membuat tulisan dapat bergerak dengan 

baik. Effect action yang dimiliki memberikan sinematografer banyak pilihan untuk 

digunakan. Penyusunan kalimat, kata, huruf bahkan foto/gambar dapat dilakukan 

langsung dalam 1 satu frame. Untuk pembuatan bumper logo UNDIP sendiri 

setidaknya dibutuhkan lebih dari 10 effect action untuk menghasilkan bumper yang 

baik. Ketika membuat bumper, cenderung terlihat berantakan. Akan tetapi ketika 

sudah di play kita akan mendapat hasil sesuai dengan logika penyusunan yang kita 

harapkan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 2.3.2.1 Proses pembuatan bumper logo UNDIP di Keynote 

 

2.3.3 Proses Animasi 2D 

Setelah selesai membuat karakter animasi, sinematografer masuk pada 

tahap proses pembuatan animasi 2D. Proses pembuatan animasi 2D menggunakan 

software Keynote, dengan memberikan effect action pada bagian yang diinginkan. 

Perlu diperhatikan dalam pemberian  effect action dikarenakan tidak semua effect 

action yang ada pada Keynote cocok untuk digunakan pada karakter animasi yang 

digambar di Pixelmator sebelumnya. Perlu pemahaman khusus dalam pembuatan 

animasi 2D.  Apabila ingin menggunakan lebih dari 1 effect action dari suatu 

karakter animasi, diperlu logika dalam menyusun effect action tersebut agar 

animasi 2D dapat bergerak sesuai dengan keinginan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.3.1 Proses memilih shot dan import media di iMovie 

 

2.3.4 Proses Pembuatan Teks 

Untuk menambahkan kesan kuat suatu konten video, adakalanya perlu 

pemberian teks. Walaupun tidak selalu demikian. Jika dirasa cukup dengan 

dubbing, pemberian teks tidak perlu dilakukan. Adapun pemberian teks dilakukan 

juga ada dalam hal estetika. Susunan huruf yang rapi dan pemberian warna yang 

baik dapat meningkat nilai estetikanya. Disisi lain, pemberian huruf yang tegas 

dalam scene dapat menambahkan kesan kuat suatu opini / fakta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.4.1 Proses pembuatan teks di Keynote 

 

2.3.5 Proses Perekaman Suara 

Proses perekaman suara dimaksudkan untuk mendapatkan voice over 

berupa dubbing yang dilakukan oleh narator guna video. Hal tersebut penting untuk 

dilakukan karena suara merupakan elemen penting dalam sebuah video serta 

menambah penyampaian emosi kepada audiens. 

Seluruh proses perekaman tersebut dilakukan dengan iMovie Audio 

Recorder dan dijernihkan dengan Final Cut Pro Audio untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 2.3.5.1 Proses recorder di iMovie Audio Recorder 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.3.5.2 Proses penjernihan suara recorder di Final Cut Pro Audio 

dengan tools AUGraphicEQ 

 

2.3.6 Proses Sound Scoring 

Proses scoring merupakan proses untuk memberikan tambahan instrumen 

untuk memberikan efek agar video tersebut mampu untuk menyampaikan emosi 

yang sesuai dengan keinginan sutradara. Instrumen yang dimaksud adalah suara 

musik, suara suasana (ambience noise), hingga sound effect yang nantinya akan 

disatukan dengan rekaman voice over untuk selanjutnya disatukan dengan video. 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.6.1 Pemberian sound effect “typewriter electric” di iMovie 

Audio 

 

2.3.7 Proses Colour Grading dan Correction 

Perlunya pemahaman perbedaan antara colour grading dan correction, 

colour correction atau koreksi warna adalah proses tunggal yang melibatkan 

penyesuaian gambar untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari penampilan 

standar. Maksudnya ialah agar gambar tampak lebih jernih dan nyata. Hal tersebut 

digunakan agar apa yang direkam oleh kamera dan ingin divisualkan dapat sesuai 

dengan apa yang nyata. Color correction atau koreksi warna ini meliputi: exposure, 

white balance, ISO noise, contrast 

Sedangkan, colour grading adalah multi-proses yang dapat mengubah nada 

visual dari seluruh film. Setelah hasil rekaman dikoreksi, kita dapat bekerja untuk 

mengubah tematik dan estetika. Color Grading digunakan lebih dari sebagai 

pewarnaan gambar. Color Grading ini termasuk: shot matching, removing objects, 

shape masks, cinematic looks (day-to-night, underwater, flashbacks, dll) 



Color Grading dianggap sebagai proses "high-end" dari koreksi warna dan 

itu tidak cukup sering digunakan untuk kebanyakan video. Colour grading biasanya 

lebih digunakan dalam perfilman tidak untuk video dokumentasi atau informasi. 

Jadi pada video company profile ini, editor tidak menggunakan colour 

grading melainkan hanya menggunakan colour correction. Hal tersebut 

diperuntukan agar warna yang dihasilkan terkesan nyata dan sesuai dengan apa 

adanya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.7.1 Proses colour correction di iMovie 

 

 

2.3.8 Proses Mixing 

Pada tahap ini diperlukan ketelitian yang cukup tinggi. Perlu 

memperhatikan secara seksama audio, video, teks dan setiap element yang telah 

dibuat sudah sesuai dengan scene yang ada pada shot list. Hal ini penting untuk 

menghindari pengulangan dalam penggabungan video karena proses yang 

dijalankan sedikit memakan waktu lama. Oleh sebab itu perlu membaca kembali 



kembali script sehingga paham dengan benar bahwa mixing yang dilakukan sudah 

sesuai. Tidak ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, penyambungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.8.1 Proses Mixing di iMovie 

 

2.3.9 Proses Credit Title 

Ini adalah tahap yang dapat dilakukan setelah proses mixing. Pada tahapan 

ini, pemberian credit title diakhir film / video diperuntukan untuk memberitahukan 

kepada audiens informasi tentang siapa-siapa dibalik pembuatan film / video 

tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 2.3.9.1 Proses pembuatan credit title di iMovie 



 

2.3.10 Proses Rendering 

Proses ini merupakan proses terakhir penyempurnaan editing video 

company profile. Penyatuan file - file video dari gambar tiap scene yang telah 

diolah, pewarnaan gambar, pemberian audio diakukakan hingga menjadi file video 

utuh. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.10.1 Proses Rendering di iMovie 

 


