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MOTTO 

 

Hidup, adalah berusaha untuk memberi makan pada eksistensiku 

Sedangkan kegiatan seni adalah usaha merumuskan eksistensi diri sendiri 

Untuk senantiasa menjangkau horison – horison yang membatasi keadaan kita 

( D. A. Peransi) 

 

Keberhasilan adalah sebutir pasir diantara hamparan pasir di padang pasir 

 

 

Tantangan terbesar manusia adalah berani mengakui kekurangan 

dan jujur pada diri sendiri 

(Kahlil Gibran) 

 

Masa depan adalah milik orang yang tahu cara berjuang 

Di sertai usaha dan doa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam era globalisasi sekarang ini, seperti ditandai dengan kemajuan 

teknologi yang kian pesat. Ilmu pengetahuan manusia dalam perkembanganya juga 

memberikan banyak kemudahan bagi manusia itu sendiri. Perkembangan dalam dunia 

musikpun telah berkembang pesat, sehingga memungkinkan kemudahan para musisi 

dalam hal menciptakan sebuah karya musik. Tidak hanya itu saja, perkembangan 

musik sekarang sudah mulai terbantu dengan adanya system komputerisasi, sehingga 

dengan mudah para musisi dapat dengan cepat menciptakan sebuah karya  tentunya 

dalam pengerjaan yang lebih optimal. 

Perkembangan yang pesat dalam dunia musik juga mempengaruhi masyarakat 

dalam hal menilai dan memilih sebuah karya musik itu sendiri, sehingga sekarang ini 

banyak sekali aliran musik yang bermunculan. Kondisi di masyarakat juga 

menunjukkan bahwa musik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Musik dalam era sekarang ini bukan lagi hanya sebagai media penghibur 

melainkan musik juga dapat digunakan sebagai penyalur ekspresi sehingga 

menghasilkan jenis – jenis aliran musik yang beragam. 
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Musik dapat tercipta kapan saja dan dimana saja, sehingga musik pada saat 

sekarang ini dalam masyarakat sudah menjadi kebutuhan dengan beragam fungsinya. 

Dari kalangan atas hingga kalangan bawah semua menikmati musik. Tanpa musik 

ada yang bilang dunia serasa hampa. 

Musik yang pada awalnya sebagai sarana ritual, upacara adat dan hiburan, 

telah berkembang sejak masa lampau hingga sekarang, pada awalnya musik hanya 

sebatas bunyi – bunyian melalui mulut ataupun benda – benda disekitar yang bisa 

menghasilkan suara. Dalam menciptakan musik itu sendiri banyak faktor – faktor 

yang mendukungnya, faktor lingkungan, gaya hidup, bakat dan trend atau mode yang 

sedang berkembang pada masyarakat saat ini. Umumnya yang bisa cepat menerima 

perkembangan musik baru adalah remaja – remaja, yang pada saat perkembanganya 

membutuhkan penemuan jati diri dan rasa ingin tahu tentang musik sehingga 

menjadikan perkembangan musik menjadi kian pesat. Hal ini yang kemudian 

dijadikan para anak muda untuk menyalurkan ekspresi dan emosi melalui musik. 

Sebagai media penghibur, Musik dapat memberi manfaat bagi semua 

kalangan yang menikmatinya, apalagi dalam masa sekarang ini keadaan di 

masyarakat yang nilai – nilai sosialnya semakin turun, memungkinkan musik menjadi 

salah satu alternatif hiburan utama karena musik itu sendiri memiliki bahasa universal 

dan dapat diterima oleh semua manusia. Lewat musik tersimpan banyak sekali pesan 

yang ingin disampaikan musisi kepada pendengarnya sehingga musik juga dapat 

dikatakan sebagai media komunikasi. 
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Dengan semakin berkembangnya jaman, musik pada saat ini sudah menjadi 

komoditi dan industri yang banyak diminati masyarakat, sehingga hal ini 

menyebapkan pesatnya perkembangan dunia industri musik, terutama perusahaan  

musik yang melahirkan musisi yang berbakat dengan karya – karya yang banyak 

diminati masyarakat. Perkembangan musik di negara ini pun bisa di bilang baik, 

karena banyak sekali group band dan musisi  baru yang bermunculan sehingga begitu 

banyak jenis musik yang berkembang di negara kita, mulai dari pop, jazz, rock, reage, 

dangdut hingga musik keras seperti punk dan udergraund. 

Melihat perkembangan musik yang beragam ini, menjadikan persaingan 

dalam industri musik semakin ketat, banyak usaha yang dilakukan para penyanyi, 

musisi dan group band baru untuk masuk dalam industri musik, baik melalui major 

atau minor label, karena memang pada saat ini industri musik di Indonesia sangat 

menjanjikan, tetapi tidak semua orang mampu meraih kesuksesan di jalur musik. 

Dengan perubahan yang terjadi pada saat sekarang ini, tercipta pula aliran 

musik yang beragam dan group – group band baru yang berkembang sedemikian rupa 

hingga mampu menarik perhatian peminat musik Indonesia. Hal ini pula yang 

menyebapkan ramainya persaingan dalam belantika musik, sehingga menciptakan 

inovasi  baru dalam dunia musik. 

Dengan berdasarkan pengetahuan di atas banyak sekali group band dan musisi 

– musisi yang mencoba meramaikan belantika musik dengan cara mengabadikan 

demo lagu ke dapur rekaman. Dahulu semuanya itu terasa mahal, susah dan 

membutuhkan kerja keras dan biyaya tidak sedikit untuk masuk dapur rekaman. 
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Tetapi dengan maraknya Indie label akan terasa meringankan para group band dan 

musisi untuk dapat rekaman dan membuat lagu sesuai karya dan keinginan group 

band atau musisi tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh group band Lydian asal 

surakarta yang ingin masuk dalam belantika musik Indonesia dan mengembangkan 

kemampuanya dalam hal bermusik. Group band tersebut mengusung nuansa musik 

rock, tetapi Lydian tidak pernah membatasi suatu jenis aliran musik yang penting 

bagi Lydian easy listening entah nantinya jadi rock, jazz, alternative, metal, hanya 

saja kalu publik mengatakan begitu sah – sah saja. Sentuhan – sentuhan music rock 

yang Lydian ciptakan disajikan dalam sebuah album, yang nantinya menjadi sarana 

dan media untuk mempromosikan band tersebut khushusnya di Surakarta dan di 

Indonesia pada umumnya. 

 Dalam pemasaran, promosi merupakan hal yang harus dilakukan perusahaan 

untuk memasyarakatkan produknya dengan tujuan meraik konsumen. Apalagi bila 

produk tersebut belum dikenal oleh masyarakat luas dan belum diakui keberadaanya. 

 Melihat permasalahan yang terurai diatas, berkaitan dengan sebuah promosi, 

penulis menitik beratkan pada strategi visual yang digunakan dalam penyampaiannya 

untuk menghasilkan sebuah media komunikasi secara visual yang terarah mengenai 

produk cd yang berisi lagu – lagu dari group Lydian. Yang juga nantinya album 

tersebut ditujukan kepada sekelompok atau semua pecinta musik di seluruh Indonesia 

dengan tujuan tercapainya proses penjualan album atau produk tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 Semakin padatnya media dan meningkatnya persaingan produk dalam 

periklanan dituntut untuk lebih berkualitas, baik dalam penyampaianya ataupun segi 

komunikasi visualnya. Sehingga perlu dirumuskan pokok – pokok masalah yang 

nantinya akan mempermudah dalam usaha pemecahan masalah : 

1. Bagaimana menciptakan strategi kreatif dan media visual yang baik dalam 

mempromosikan group band Lydian dalam sebuah album kaset dan audio cd, 

sehingga dapat di terima oleh masyarakat surakarta serta mampu meramaikan 

belantika musik Indonesia? 

2. Bagaimana membuat strategi periklanan yang optimal sebagai media 

penunjang promosi? 

 

 

C. Tujuan 

        

 Berdasarkan uraian masalah diatas, maka di peroleh jawaban rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Dengan komunikasi visual berupa Video klip yang menjadi target promosi 

terbesar, diharapkan mampu menarik minat masyarakat dengan album yang 
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diciptakan group band Lydian, karena pemasaran dengan menggunakan 

media Audio Visual biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. 

2. Menciptakan strategi kreatif melalui media komunikasi visual yang tepat     

sehingga menghasilkan sebuah  alternatif – alternatif promosi yang baik dan 

menarik untuk memperkenalkan band Lydian. Menciptakan serangkaian 

bentuk desain komunikasi visual yang sesuai dengan album dan jenis musik 

yang diciptakan Lydian yang nantinya dapat diterima pecinta musik 

Indonesia. 
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BAB II 

IDENTIFIKASI DATA 

 

 

A. Data produk 

 

Perkembangan video musik secara umum identik dengan perkembangan 

industri musik itu sendiri. Jadi di mana sebuah Negara mempunyai industri musik 

yang maju, bisa dipastikan video musik juga dapat berkembang pesat. Sebagai 

contoh, Amerika serikat, Hampir seluruh dunia menikmati produknya, mulai dari 

industri musiknya, hingga video musik lewat MTV-nya membuat video musik 

berevolusi menjadi video clip musik. 

Pada awalnya, video musik adalah media untuk alat promosi album baru 

seorang penyanyi atau grup musik. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi yang diwakili televisi, Video musik jadi berkembang pesat. Jadi selain 

penyanyi yang mau promo album, bisa recording langsung di stasiun televisi, 

kemudian ditayangkan langsung atau tidak langsung lewat program khusus. Mereka 

juga membuat rekaman sendiri di luar stasiun televisi. Inilah yang kemudian di kenal 

dengan nama video musik. Penayangan video musik model ini biasanya masuk 

kategori iklan. Jadi, setiap saat bisa disisipkan pada acara/program lain selain acara 

musik. 
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Kemudian disadari bahwa promosi melalui stasiun televisi saja tidak cukup. 

Teknologi makin maju hingga muncul temuan home video. Maksudnya, seseorang 

dapat memainkan video musik sendiri di rumah tanpa terikat jadwal tayangan televisi. 

Kapan saja kita dapat menikmati musisi/penyanyi favorit setiap saat dengan 

perangkat home video. 

Jadi, pada level ini sebuah industri rekaman mempunyai banyak format untuk 

dijual kepada penggemarnya. Selain piringan hitam, ada kaset audio (audio tape) 

ditambah kaset video (Video Tape). 

Awal tahun 80-an Video musik mengalami jaman keemasan dengan hitsnya 

Thriller oleh penyanyi Michael Jackson, dengan sutradara film Hollywood John 

Landis. Dimana – mana orang membicarakan Thriller  pada video musiknya bukan 

pada musik/penyanyi itu sendiri. Dengan kata lain, pembuatan video musik Thriller 

berhasil mempengaruhi penjualan album hingga jutaan kopi. Itulah gambaran tentang 

begitu berpengaruhnya video musik pada perkembangan industri musik pada 

umumnya  

Musik merupakan suatu sarana komunikasi dan penyampaian yang  universal 

yang kerap mudah sekali diterima oleh semua kalangan baik itu kaum muda, tua, 

miskin, kaya hingga anak – anak kecil bahkan lansia dan juga semua kalangan yang 

menikmatinya, Sehingga musik itu sendiri tidak lepas dari kehidupan manusia, semua 

orang seakan – akan membutuhkan musik. Hasrat seseorang untuk bermain musik 

bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Dorongan bermusik dalam diri setiap orang  

bisa timbul karena bakat dari dalam diri, kegemaran serta lingkungan yang sedang 
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trend di masyarakat. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwa 

muda yang haus akan hal – hal baru, pemenuhan hasrat untuk menjadi individu yang 

berbeda mereka tumpahkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan bermusik. 

Keinginan untuk terus bermusik menjadi pilihan yang terus berlanjut dan terus 

dijalani, ada pula seseorang bermain musik juga karena kesenangan sehingga hal 

inilah yang mengawali bibit – bibit baru. Awal sederhana yang kemudian menjadi 

obsesi dan cita – cita untuk berkarir di bidang musik. 

Group musik beraliran modern rock yang di beri nama Lydian yang terdiri 

dari Eko, Arie (Dodo),Vinanto (Borju) dan Septyan, merupakan bentuk salah satu 

contoh band  yang mempunyai idealisme di jalur aliran musik rock terutama modern 

rock. Dengan perkembangannya waktu, aliran – aliran musik semakin bervariatif, hal 

ini tidak menjadikan band Lydian untuk mencoba pindah jalur musik yang sedang 

trend dan yang lebih digemari oleh masyarakat. Dari waktu ke waktu, semenjak 

berdirinya band Lydian menjadi sebuah band yang solid di jalur musik rock, itu 

ditandai dengan berbagai macam prestasi dan penghargaan yang pernah diraih band 

Lydian ini, salah satunya adalah juara II event Grasstock soundrenalin se-karisidenan 

Surakarta tahun 2006. Dan juga Band Lydian ini, juga banyak sekali menjadi band 

bintang tamu pada acara – acara besar seperti event tahun baru Djarum Super tahun 

2004, LA Lights tahun 2004 & 2005, Tahun baru Djarum 76, Tahun baru THR 

Sriwedari, event pemilihan top model Revlon tahun 2006, festival Gudang Garam 

rock 2007  dan masih banyak lagi event besar yang  pernah diikuti band Lydian ini, 

bahkan group band Lydian ini pun pernah menjadi band pembuka pada konser Nicky 
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Astria. Dengan segudang prestasi, bakat dan kemampuan yang mereka miliki Band 

Lydian ini, yaitu Eko pada Vocal, Arie (Dodo) pemain gitar,Vinanto (Borju) pemain 

Bass dan Septyan pemain Drum, Album mereka belum sempat diperkenalkan oleh 

masyarakat luas, hal ini dikarenakan keterbatasan media yang mereka gunakan dalam 

promosi dan periklananya. Dalam hal ini Album yang mereka rilis di beri nama 

“Sok…. Selebritis”, berisi 6 lagu tentang kehidupan sehari – hari, sosial dan 

imajinasi. Album yang mereka rekam di ABABIL records ini, akan dipromosikan 

melalui media yang baik dan terencana sehingga menghasilkan respon dan tanggapan 

yang baik di masyarakat, serta bisa menempatkan band Lydian di benak konsumen, 

yaitu antara lain dengan metode pengumpulan data obyek : 

1. Nama Media. 

Group band yang bermarkas di jln Kepodang, No 39, Njajar, Surakarta 

57171. tep.0271 – 741514.. Di beri nama Lydian, Group band yang 

beranggotakan Eko pada vocal, Dodo pemain gitar, Borju pemain 

bass, Tyan pemain drum, di drikan pada tahun 1999, berdiri karena 

persamaan cara pandang dalam mengapresiasikan musik khususnya di 

jalur rock. 

2. Jenis produk. 

Pada Album ini mereka akan mengeluarkan album yang bertema 

Sok…Selebritis yang di kemas melalui media cd audio. 
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B. Target 

 

1.Target Market 

Kondisi Negara turut mempengaruhi karakter konsumen, Negara yang 

berkembang tentu berbeda dengan Negara yang modern dalam menentukan pasar 

penjualan, karena faktor pendidikan yang di miliki Negara  yang berkembang lebih 

rendah maka daya jangkau pasar yang dimilikipun lebih sempit. 

Dengan hasil analisa konsumen seperti pada pembahasan sebelumnya, 

promosi ini di arahkan pada khalayak yang memiliki profil sebagai berikut : 

a.  Segmen Demografi 

1. Umur   : 15 – 25 tahun 

2. Jenis kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

3. Pendidikan  : SLTP – Mahasiswa 

4. Klarifikasi golongan sosial mencakup 

- Golongan menengah ke atas 

b.  Segmen Psikografis. 

      Faktor ini berkaitan erat dengan gaya hidup sasaran yang hendak di tuju pada 

umumnya khalayak sasaran itu adalah : 

1. Kalangan yang tidak hanya sekedar menyukai dan menikmati musik tapi juga 

apresiatif terhadap perkembanganya. 
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2. Dalam pencarian jati diri, bergaya hidup santai, pemburu prestasi dan mereka 

yang menyukai segala sesuatu yang baru. 

c.  Segmen geografis 

      Khalayak sasaran di tujukan bagi penikmat musik yang tinggal di wilayah 

surakarta dan pencinta musik tanah air pada umumnya. 

 

2.Target Audience 

 Promosi di tujukan kepada sekelompok atau segenap pencinta musik 

masyarakat surakarta dan sekitarnya, dan semua penikmat musik di Indonesia. 

 

 

C. Kompetitor 

 

 Musik yang tergolong  dalam kelompok musik rock semacam ini memang 

agak slit mendapatkan kesempatan persaingan di dalam pemasaran. Dominasi musik 

Pop, R’N’B, hip-hop, alternative, mungkin bisa dibilang lebih ketimbang musik rock 

untuk disejajarkan. Apalagi dilihat dari segi permintaan konsumen, musik rock ini 

kurang begitu disukai, itu dapat kita lihat dari segi penikmat musik yang lebih 

menyukai aliran musik lainya seperti pop, R’N’B. 

 Lydian dalam hal ini tidak memperdulikan hal tersebut, mereka menganggap 

bahwa musik beraliran rock yang mereka kemas menjadi modern rock mempunyai 
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penikmat sendiri, itu dapat di lihat dari acara – acara pentas musik rock di kota solo 

yang semakin hari semakin banyak penggemarnya, pengelompokan musik rock 

terdiri dari berbagai macam aliran musik seperti 70’rock, Slowrock, modern rock dan 

lain – lain. Band baru yang beralliran sama semakin lama semakin bertambah di kota 

solo, itu terlihat dari banyaknya parade dan festifal band rock yang diadakan di kota 

solo, Banyak sekali pendahulu musik rock yang membawa awal dari musik ini 

berkembang di kota solo, meskipun band Lydian terbilang baru tetapi mereka mampu 

membuktikan kemampuanya bersaing dengan group band rock lainya  seperti Infra 

red, Marvellus, Groveuindo bahkan prestasi dan penghargaan musik rock di solo 

pernah Lydian dapatkan, setelah lalu lalang di dunia musik rock pada tahun ini 

mereka mencoba mengekspose karya mereka dengan sebuah album yang berjudul 

Sok…Selebritis. 
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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

 

 Dalam pelaksanaan perancangan yang rencananya diselenggarakan oleh 

penulis melalui media komunikasi visual maka penulis menyusun struktur strategi 

promosi kreatif perancangan dan perencanaan media agar teridentifikasi secara jelas 

sehingga perancangan ini dapat di jadikan sebagai pedoman dalam promosi album 

Sok… Selebritis. 

 Pembuatan strategi promosi ini berupa penjabaran dari kinerja promosi, 

misalnya disini merancang promosi dari teori periklanan, media komunikasi visual 

yang efektif dan metode perancangan dilanjutkan pada pendekatan target audience 

dan identifikasi data berupa seluk beluk data dari promosi album Sok…Selebritis. 

 Konsep kreatif dan perencanaan media dilanjutkan standart visual meliputi 

pembentukan logo, icon, pemilihan warna, pembubuhan ilustrasi, teks, naskah dan 

selogan dari kegiatan tersebut, dan alur tersebut meliputi suatu konsep kreatif seperti 

halnya dari gaya desain, karakteristik visual yang digunakan dalam perencanaan 

media. Setelah tahap tersebut diperlukan suatu strategi media dan penempatan media 

dilanjutkan suatu proses layout dengan computer grafis, sehingga memunculkan 

desain – desain alternatif yang akan dipilih untuk dijadikan desain jadi. 

 Dalam menyusun konsep kreatif promosi band Lydian, memiliki dasar 

pemikiran bahwa dalam mempromosikan band Lydian tersebut ditujukan untuk para 
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pencinta musik khususnya remaja, maka dalam mendesain media promosi di tuntut 

untuk lebih kreatif dan cenderung mengikuti trend desain pada saat ini dan diminati 

oleh para remaja, untuk itu penulis menciptakan sebuah desain yang unik sehingga 

menciptakan atmosfer yang menarik bagi para penikmatnnya, misalnya saja dalam 

mendesain media unsur – unsur warna, tipografi, slogan, logotype harus cenderung 

dapat memikat para remaja dan cenderung menghasilkan gaya desain yang berbeda 

dari seperti gaya – gaya desain pada umumnya, sehingga desain yang tercipta dari 

desain yang tidak umum atau unik dapat menarik konsumen untuk melihatnya, 

walaupun begitu suatu desain unik dan berbeda yang akan disajikan nantinya tidak 

terlepas dari nilai – nilai estetika dan keindahan dalam desain itu sendiri. 

 Dalam konsep kreatif komunikasi visual itu sendiri terdapat dua unsur yaitu : 

1. Pendekatan kreatif 

 Ada beberapa pendekatan kreatif dimana semua itu tergantung pada strategi 

konsep periklanan, serta siapa khalayak yang dituju. Adapun penyampaian pesan dari 

iklan tersebut dilakukan dengan banyak alternatif. Dalam rangka peluncuran album 

Band Lydian ini, menggunakan pendekatan dengan : 

- Informational 

Pesan – pesan yang disampaikan di buat berdasarkan fakta, yaitu informasi mengenai 

album berikut materi yang ditawarkan. 

- Emosional 

Berdasarkan materi lagu yang ada, maka pendekatan psikologis secara emosional 

yang diterapkan adalah sosial, kesenangan, kegembiraan, sindiran serta harapan. 
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- Image 

Image atau citra dibangun berdasarkan gaya atau symbol kehidupan, serta nilai – nilai 

yang diinginkan, hal ini citra yang ingin di bangun adalah ungkapan harapan, ketidak 

puasan, sindiran, sosial, perasaan yang pada umumnya dirasakan oleh banyak orang. 

2.   Strategi Kreatif 

       Dalam rangka menunjang keberhasilan suatu iklan, maka diperlukan strategi 

kreatif. Oleh karena itu dalam merancang strategi diperlukan karakterisasi dan 

spesifikasi yang tepat dari sasaran yang di tuju. 

 Hal –hal yang menunjang strategi periklanan dalam peluncuran album band 

Lydian adalah dengan menampilkan unsur – unsur promosi yang berbeda namun 

diselaraskan dengan gaya, mode, trend pasar yang saat ini sedang berkembang tanpa 

meninggalkan kreatifitas. Sehingga penyampaian pesan ini diharapkan tepat 

mengenai sasaran. 

 Berdasarkan penyajian dari pertimbangan pernyataan di atas maka selanjutnya 

didalam beberapa pertimbangan juga mengandung pokok pikiran yang mengacu pada 

pola dukungan dalam menciptakan desain grafis secara global atau menyeluruh. 

Unsur pendukung tersebut terbagi menjadi 2 bagian : 

 1.  Pesan verbal 

  Menggali dan mengkomunikasikan semaksimal mungkin isi pesan 

dalam bahasa verbal, yang meliputi : 

       a. Headline 
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         Kekuatan pesan verbal dirasakan paling kuat adalah pada 

headline dan unsur utama pada suatu iklan yang menentukan pembaca 

apakah ia akan melanjutkan membaca iklan atau tidak. 

          Headline menempati urutan terpenting pada lay out sebagai 

perhatian konsumen yang pertama. Headline diharapkan dapat menarik 

sasaran untuk memasuki arena pemahaman pesan, mengantar untuk 

menterjemahkan bahasa visualnya dan dapat mengundang minat 

konsumen untuk membaca. 

           Faktor yang menjadi perhatian dalam pembuatan headline 

album band Lydian adalah dapat menarik perhatian khalayak, 

mengemukakan karakter dan cirri khas dikemas secara kreatif. 

           Headline pada kampanye periklanan ini adalah Sok…Selebritis, 

maksud ini adalah dari segi album yang mereka buat ini mengarah pada 

pesan berupa sindiran tentang kehidupan sosial, sedangkan liriknya 

menceritakan kehidupan yang sebagian besar pernah dirasakan oleh 

semua orang, dan juga pada album ini ciri khas musik modern rock 

masih tetap kental. Dalam headline ini kadang juga dicantumkan brand 

name yaitu “Lydian” pencantuman ini ditempatkan pada semua media, 

seperti cover cd, kaset dan lain – lain. 

      b. Logotype 

    Ini  merupakan salah satu unsur inti atau element penting, 

sebagai ciri pengingat dan pemikat yang selalu disertakan dalam setiap 
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materi iklan yang akan ditampilkan. Dari sini akan tercipta sebuah 

kesinambungan yang memberikan nuansa berbeda bagi konsumen. 

Karena grup band Lydian terlihat berbeda, maka dalam penuangan 

materi promosi ke dalam media iklan dibutuhkan logo dengan element 

tipografi sehingga tercipta komposisi yang menarik, yang dapat mudah 

dikenali oleh masyarakat.Dalam hal ini, logotype tersebut dibuat  

ilustrasi sendiri oleh penulis. 

                  c. Typography. 

           Perencanaan huruf tidak terlalu ditentukan oleh kaidah baku, 

namun mempertimbangkan segi keindahan, ide, dan kejelasannya. 

Susunan huruf pada tulisan memiliki arti yang dapat memperjelas dari 

daya tarik pesan itu sendiri. Sesuai dengan image yang ingin dibangun, 

perencanaan tipografi akan menggunakan dua tipe huruf, tipe pertama 

adalah corak huruf mempunyai garis agak tegas dan lurus pada ujung – 

ujungnya sehingga menimbulkan kesan modern, dan dinamis serta yang 

terpenting adalah kemampuan huruf tersebut untuk dibaca dengan baik, 

kedua adalah tipe huruf yang memiliki corak tersendiri, tidak biasa, 

jarang digunakan pada desain umum, sehingga memberikan kesan 

berbeda tapi dapat membangun image dengan baik dan yang paling 

utama juga keterbacaanya. Untuk perencanaan dipilih jenis huruf yang 

berkategorikan dekoratif. Huruf yang dipakai dalam promosi ini adalah : 
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§ Avant Garde Bk Bt 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUFWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

§ Aurora BdCn BT 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUFWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

§ Bill Hicks 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUFWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 

§ Blackletter686 BT 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUFWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 1234567890 
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 2.  Pesan non verbal. 

     a. Ilustrasi 

        Merupakan penjelasan secara global atas pesan yang ingin 

disampaikan dalam wujud gambar atau foto. Di samping itu, ilustrasi 

suatu penghubung antara isi dan bentuk visual, karena ilustrasi yang 

berupa gambar dapat berbicara lebih banyak  mengenai tema dalam 

upaya mendukung headline. 

           Ilustrasi berfungsi sebagai  penarik pandang, menjelaskan suatu 

pernyataan  dan merangsang orang untuk membaca seluruh isi pesan. 

Maka dari itu ilustrasi haruslah relevan dengan produk yang ditawarkan. 

Dari segi efisiensi, ilustrasi merupakan daya tarik yang dengan mudah 

cepat ditangkap dengan indera pengelihatan, tanpa harus melelahkan 

pikiran dan konsumen dapat langsung mengerti isi pesan yang hendak 

disampaikan. 

           Dalam hal ini, karena kegiatan yang dilakukan adalah 

mempromosikan suatu produk maka ilustrasi yang di gunakan harus 

sesempurna mungkin, maka dari itu dipilih ilustrasi berupa photografi 

yang selanjutnya diolah dengan media computer atau yang lebih dikenal 

dengan digital imaging. Ini diharapkan bisa menjadi alat komunikasi 

yang kuat dan efektif. Sedangkan ilustrasi yang ditampilkan dapat 

berupa produk  yang dimiliki, elemen – elemen visual menggambarkan 
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sebuah grafis dengan desain sederhana seperti garis sinar, dengan objek 

karakter yaitu sebuah kaca mata. 

   b. Warna 

           Warna merupakan unsur penting dalam promosi yang dilakukan 

dengan dukungan media komunikasi visual, karena warna memiliki 

bahasa komunikasi visual tersendiri yang disampaikan melalui 

pengelihatan (visual). Untuk itu warna direncanakan dengan 

pertimbangan : 

·   Warna harus mencerminkan karakter produk 

·   Warna harus mampu menjadi daya tarik utama 

·   Warna harus mendukung penampilan produk dalam setiap komposisi 

   penyajiannya dalam tiap – tiap media. 

·   Warna yang digukan harus mencerminkan personilitas dan identitas. 

Suatu hal yang terpenting untuk menciptakan respon yang tepat 

pada bahasa warna adalah harmoni. Dimana kita harus mengetahui 

warna apa yang akan digunakan dalam media promosi dan proporsi 

yang bagaimana yang menciptakan karakter tersendiri untuk 

menghasilkan reaksi yang diinginkan oleh konsumen. Kriteria warna 

yang diambil sebagai pilihan utama adalah warna – warna yang 

memiliki kencendrungan cerah sepaerti yang terdapat pada cahaya 

lampu yang disorotkan, kemudian warna yang agak flare sehingga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



      

 

                                                                                                                                    
 

31 

menciptakan suasana yang agak romantic dan meriah, warna – warna 

tersebut banyak sekali macamnya bisa biru cerah , merah, biru kuning 

cerah, bahkan hijau muda, dan untuk desain cover cd ini dipilih warna 

biru cerah dan warna putih pada background, sehingga warna obyek 

lebih mendominasi dari pada warna background, sehingga terkesan yang 

ditonjolkan adalah kaca mata sebagai obyek,di pilih kaca mata sebagai 

objek karena kaca mata mewakili kesan glamour dan memiliki kesan 

sebagai objek pemanis wajah, desain itu juga dipilih dengan dasar 

pertimbankan mewakili semangat jiwa muda dan tidak terlepas dari 

tema yang terdapat dalam album tersebut sehingga nantinya sesuai 

dengan target pasar album Sok…Selebritis pada band Lydian sehingga 

dapat di terima oleh pasar. 

Adapun warna – warna yang digunakan untuk promosi band 

Lydian ini adalah : 
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 Perencanaan dan perancangan  media komunikasi tidak dilakukan pada semua 

media, tapi ditekankan pada media yang benar – benar mendukung komunikasi 

kepada masyarakat sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal, yaitu melalui : 

        1. Media lini atas : 

·    Vidio klip musik 

 Media ini sebagai media tepat dalam promosi produk ini, karena    

televisi merupakan sarana hiburan atau tontonan yang mudah dijumpai 

di mana saja. Karena itu potensinya sebagai wahana iklan dalam 

mengkomunikasikan pesan sangat besar, karenanya televisi mampu 

menjangkau begitu banyak masyarakat atau target audience. Di 

Indonesia terdapat sepuluh stasiun televisi swasta berskala nasional ( 

RCTI, SCTV, INDOSIAR, TPI, ANTV, TRANS TV, LA TV, TRAS 

7, TV GLOBAL). Dan beberapa stasium telivisi swasta yang 

mengudara untuk kawasan lokal, seperti TA TV, JOGJA TV, PRO 

TV, JTV,BALI TV dan lainya. Keberadaan stasiun televisi sangat 

berperan besar dalam suatu periklanan. Untuk Video Clip Sok… 

selebritis ini, karena keterbatasan dan jangkauan target audience, 

media ini kemungkinan akan di tayangkan hanya di stasiun televisi TA 

TV di surakarta dan Jogja TV di Jogjakarta yang frekwensi gelombang 

siarannya sampai di Surakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

dapat menjangkau daerah lain. 
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 Keunggulan media televisi secara umum : 

- Efesiensi biaya 

Banyak pengiklan menganggap televisi sebagai media iklan yang 

paling efektif, salah satu keunggulanya adalah kemampuanya 

menjangkau masyarakat dengan sasaran yang sangat luas. Televisi 

menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh media 

lain. Jangkauan luas atau masal ini menimbulkan efisiensi biaya 

untuk menjangkau setiap individu, sesuai target audience. 

  -     Dampak realistik dan pengaruh yang kuat 

   Kemampuan media televisi yang realistik dan kuat terhadap dua 

panca indera manusia yaitu indera pengelihatan dan pendengaran, 

sehingga mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi 

persepsi masyarakat sebagai sasaran, karena kebanyakan 

masyarakat meluangkan waktunya untuk menonton televisi. 

                        - Repetisi 

 Vidio klip bisa ditayangkan hingga beberapa kali dalam sehari 

sampai di pandang cukup bermanfaat yang memungkinkan 

sejumlah masyarakat untuk menyaksikan, dalam frekuensi yang 

cukup berpengaruh untuk mendongkrak suatu tayangan atau 

promosi. 
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Sebagai media lini atas, Vidio musik menjadi sangat penting untuk 

sebuah promosi. Di Indonesia pada waktu dahulu masih memakai 

pendekatan konvensional medianya yakni televisi, misalnya seorang 

penyanyi sebut saja Ebiet G. Ade membawakan lagu Camelia. Pada 

video musik tersebut, sang artis bernyanyi di sebuah taman, duduk 

manis di batu sambil memegang gitar. Lalu tampak model yang 

berperan sebagai Camelia berjalan sambil tersenyum , sederhana 

bukan? Vidio mesik jenis inilah yang kelak berjuluk video musik 

karaoke. 

Barulah pada tahun 90-an,ketika stasiun televisi mulai 

bermunculan, video musik berkembang pesat seiring dengan 

banyaknya iklan yang dibuat membuat video musik menjadi video clip 

musik. Mengapa demikian? 

Secara umum, industri musik yang merupakan induk dari video 

musik mengalami perkembangan/trend pada musik bergenre RnB, 

misalnya hip hop dan genre rock alternative. Jadi, Video musik 

berkembang seiring dengan 3 hal yakni : industri musik/recording, 

televisi dan iklan. Sejak inilah semua tayangan sepertinya berubah 

menjadi makin cepat, tak terkecuali video musik. Bahkan, secara 

mendasar unsur sinematiknya juga berubah secara drastis terutama 

cameraworks. 
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Pada era ini juga ada program khusus yang benar – benar  

mengapresiasi karya video musik yakni, VMI (Video Musik 

Indonesia). Ajang ini pertama kali ditayangkan TVRI lalu berpindah 

ke stasiun swasta. Munculnya MTV Asia juga membuat Video musik 

menjadi Video clip musik. Bahkan  ada ajang MTV Asia Awards. 

Jadi kalau boleh disimpulkan, Video clip musik tidak lagi menjadi 

film pendek yang berlagu/musik tapi berisi potongan – potongan 

adegan/gambar yang diiringi lagu/musik. Mungkin lebih padat dan 

efesien seperti iklan. 

Berbagai jenis Video clip musik bermunculan seiring dengan 

kemajuan teknologi. Saat ini dapat ditemui bermacam film 

dokumenter yang dibedakan dari segi isi dan cara pengerjaanya.  

Dalam pembuatan Video clip musik, kejelian adalah hal yang 

pokok, sehingga diperlukan suatu pemikiran dan proses teknis yang 

matang. Suatu produksi Video clip musik memerlukan beberapa 

tahapan proses, yaitu perencanaan, produksi, hingga pengolahan  hasil 

akhir produksi. Tahapan tersebut sering dikenal dengan Standard 

Operation Procedure (SOP), proses ini jugalah yang digunakan oleh 

penulis untuk membuat Video clip musik band Lydian,  proses teknis 

ini terdiri dari: 

1.Pra Produksi (ide, perencanaan, persiapan) 

2.Produksi (pelaksanaan) 
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3.Pasca Produksi (penyelesaian) 

 

1. Pra Produksi 

Merupakan tahap awal dari proses produksi, termasuk didalamnya 

adalah penemuan ide, pengumpulan bahan berupa data-data untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan pembuatan video musik di 

lapangan. Tahap pra produksi ini sangat penting karena merupakan 

landasan untuk melaksanakan produksi dan harus dilakukan dengan 

rinci, guna membantu kelancaran proses produksi. Kegiatan ini 

meliputi : 

a. Memilih subyek  

Ada beberapa kemungkinan yang menjadi dasar untuk memilih 

subyek. Subyek Video clip musik bisa berhubungan dengan tema atau 

judul dari musik itu sendiri atau kegiatan seputar sejarah, sosial 

budaya, sosial ekonomi, atau yang lainnya yang berhubungan dengan 

konsep musik itu sendiri. Pertimbangan dipilihnya suatu subyek bukan 

hanya karena kebetulan semata tetapi melalui proses panjang, melalui 

penelitian dan memiliki dasar pemikiran yang kuat. Dalam sebuah 

video clip musik, apa yang disajikan mengandung subyektivitas 

pembuatnya, dalam arti sikap atau perencanaan pembuat vidio clip 

musik terhadap tema yang diangkat kemudian didokumentasikan.  
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 Tugas Akhir ini memilih kehidupan glamour atau orang yang 

sok selebritis sebagai subyek utama yang akan disajikan dengan latar 

belakang, dasar pemikiran, dan tujuan seperti yang telah disebutkan 

dalam uraian sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih subyek 

berupa kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat kemudian 

memasukan nilai sosial itu ke dalam sebuah tema yaitu sok selebritis, 

sehingga masyarakat dengan mudah menerima inti dari lagu dan pesan 

video klip tersebut. 

b.Riset  

 Riset dilakukan untuk mendukung fakta-fakta tentang subyek 

yang telah dipilih. Riset dilakukan untuk mendapatkan data-data yang 

bisa diperoleh melalui pengamatan, kepustakaan, media massa, 

internet, maupun sumber lain. Riset tema Video clip musik 

berhubungan dengan penguasaan pada wacana yang menyangkut 

disiplin ilmu dan kebutuhan mendiskripsikannya ke bentuk visual.

 Penelitian untuk tugas akhir ini diawali pada bulan januari 

2007 dengan mencari sekelompok band yang sudah mempunyai lagu 

atau album. Kemudian dilakukan penelitian lanjutan berupa 

wawancara singkat dengan kelompok band tersebut, yang 

menghasilkan suatu kesepakatan bersama tentang ide – ide untuk 

pembuatan video clip musik. Selain itu penulis juga meneliti 

kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat dan kemudian 
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mengangkat riset tersebut sehingga menjadi sebuah ide yang 

bermanfaat untuk pelaksanaan video klip musik Band Lydian. 

c. Mempersiapkan Detail Produksi 

Penulis di sini mempersiapkan detail, berarti menyiapkan 

segala hal yang diperlukan agar proses produksi dapat berjalan lancar. 

Persiapan-persiapan tersebut antara lain: 

1) Data Teknis  

Data teknis terdiri dari tiga bagian : 

1. Data teknis rencana kegiatan produksi  yang berisi 

antara lain tema, permasalahan, bahan dasar, judul, 

lokasi.   

2. Assembling Crew yang berisi susunan crew / kerabat 

kerja produksi. 

3. Equipment, merupakan daftar peralatan yang digunakan 

selama proses produksi.       

2) Sinopsis atau ringkasan cerita mengenai garis besar dari isi 

program yang akan diproduksi, dalam hal ini adalah teks 

lagu yang akan dibuat video clipnya. 

3) Rangkaian cerita, merupakan penjabaran tentang hal-hal 

yang ada dalam sinopsis tanpa menggunakan istilah teknis.  

4) Naskah atau skenario, yaitu cerita dalam bentuk rangkaian 

sekuen dan adegan-adegan yang siap digunakan untuk titik 
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tolak produksi video clip musik, tetapi belum terperinci, 

dalam hal ini adalah lagu.  

5) Shooting Script adalah naskah versi siap produksi yang 

berisi sudut pengambilan gambar atau angle dan bagian-

bagian kegiatan secara rinci dan spesifik. 

6) Timetable Shooting atau penjadwalan shooting yang 

berbentuk Shooting Breakdown dan Shooting Schedule. 

 Berikut ini data – data yang di pergunakan oleh penulis untuk 

membuat video clip Sok selebritis, sebelum masuk pada tahap 

produksi, ada pun data – data tersebut adalah :   

· Data teknis 

 Yaitu berupa tema “Sok selebritis”, permasalahan diangkat 

melalui kehidupan  sosial yang ada dalam masyarakat, dengan bahan 

dasar musik rok yang Lydian ciptakan, serta lokasi disesuaikan 

dengan isi cerita yang dibuat. 

· Sinopsis atau rangkaian cerita, dalam hal ini adalah teks lagu. 

Teks lagu 

SOK SELEBRITIS 

BY : LYDIAN 

All you ready   Siapa yang  pingin jadi artis terkenal atau bintang 

film      ternama 
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Jadi selebritis….       Mau…mau….mau…………..    

Oke deh……………… 

Lagak loe…….. Gaya loe……….. 

Loe buat – buat mirip artis di tv 

Tampil sok seksi loe buat sok centil 

Pasang  tampang cari – cari sensasi 

Dasar emang kelewatan benar 

Ada – ada saja yang kan dia lakukan 

Demi karna biar disebut bintang  

Atau artis layaknya selebritis ternama………. 

 

Reef I : Ya…ya…ya…. 

    Katakan saja bila elo orang gak punya 

   Ya…ya…ya… 

    Elo hanyalah orang biasa seperti kita  

Belagu loe, sombong loe 

Loe PD dengan gaya seperti itu 

Tajir loe, Borju loe 

Dasar bodo tak punya malu  

  Dasar emang kelewatan benar 

         Ada – ada saja yang kan dia lakukan 

         Demi karna biar disebut bintang  
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                     Atau artis layaknya selebritis ternama…. 

 

  Reef II :  Ya…ya…ya…. 

         Katakan saja bila elo orang gak punya 

        Ya…ya…ya… 

         Elo hanyalah orang biasa seperti kita 

· Rangkaian cerita atau biasa disebut story line 

Band Lydian sedang mengadakan perform Band atau sebuah 

show  yang disaksikan beberapa orang disebuah gedung.Di lain 

pihak seorang wanita belia sedang dandan dan berias di depan 

cermin,memakai aksesoris berlagak seperti bintang/selebritis. 

Wanita itu terus berkaca sambil merapikan dandanan wajahnya serta 

mondar – mandir ganti pakaian yang cocok untuk ia pergi ke luar 

rumah. Di pinggir Jalan sebuah pertokoan Wanita ini berjalan 

melintasi krumunan orang banyak, Krumunan orang ini melihat 

dandanan dan aksesori serta pakaian yang wanita ini kenakan karena 

memang terlihat norak. 

Band Lydian masih meneruskan perfomnya disebuah 

gedung.para pemain band tersebuat masih asik dengan lagu yang 

dibawakannya.Wanita Belia yang berdandan norak tadi  masih 

berjalan dipingir jalan disebuah pertokoan, wanita tersebut melewati 
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segerombolan cowok yang sedang nongkrong dengan memainkan 

sebuah gitar, lalu cowok – cowok itu menggoda wanita tersebut, 

reaksi wanita tersebut acuh dan berlagak gak mau tau karena wanita 

itu berpikir cowok – cowok itu miskin, gak modis dan menurut 

wanita itu Ia tak selevel.  

Di jalan lain Wanita itu digoda seorang pria naik mobil mewah, 

lalu mereka berbincang, dan jalan bareng.Mereka berdua kemudian 

jalan bareng melewati depan toko, lalu ada seseorang penjaga toko 

yang menegur wanita itu sambil megasihkan secarik kertas, terlihat 

wanita itu resah gelisah, Ia agak sembunyi – sembunyi mengambil 

kertas tersebut, rupanya ada perbincangan hebat antara mereka. 

wanita itu agak sedikit menjauh dari cowok tadi. 

Pertunjukan Band Lydian masih berlangsung, Para pemain Band 

Lydian mulai menunjukan kehebatan mereka bermain alat musik 

yang mereka mainkan. Masih berlanjut pada wanita yang sok 

selebritis tadi, penjaga toko dan wanita itu masih berbincang, 

ternyata wanita itu punya utang atau bon pada toko tersebut dan 

penjaga toko itu menagihnya tetapi dasar sial, wanita itu memang 

tidak punya uang untuk membayar, didompetnya pun dan diatasnya 

tidak ada apa – apa. Lalu ia merayu cowok itu untuk 

membayarkanya. Di depan rumah mewah cewek tersebut turun dari 

mobil dengan membawa beberapa bungkusan barang di depan 
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rumah mewah. Wanita itu berjalan menuju rumah yang agak padat 

karena memang yang benar itu rumahnya.Disaat wanita ini menuju 

rumah padat tersebut, berakhir pula acara perform band Lydian 

tersebut. 

· Naskah atau sekenario  

Skenario 

Video Clip Musik 

Lydian “Sok…Selebritis” 

 

Fade in  

Opening/Main title 

Lydian 

Present 

 

1.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Close-up shot, camera steady 

Ketukan simbal drum 

Audio : Intro Musik, ketukan simbal drum 

Cut to 

 

2.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 
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Medium shot, camera steady 

Genjrengan gitar dan Petikan bass 

Audio : Intro musik 

Cut to 

 

3.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Close-up shot, camera steady 

Bibir vokalis band Lydian di dekatkan mic pada saat mulai  

berbicara 

Audio : Lirik “ All you ready ” 

Cut to 

 

4.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Medium shot, camera steady 

Wajah vokalis pada saat berbicara 

Audio : Lirik “Siapa yang pingin jadi artis terkenal atau bintang film 

ternama, jadi selebritis. 

Cut to 

 

5.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Medium shot, camera steady 
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Para penonton sedang menyaksikan band Lydian serta menjawab 

respon pembicaraan sang vokalis 

Audio : Lirik “Mau….mau….mau….” 

Cut to 

 

6.Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Long shot, camera steady 

Keadaan Band Lydian keseluruhan sedang ada di panggung 

melakukan shownya serta disaksikan para penonton. 

Audio : Lirik “Oke deh….” 

Cut to 

 

7.Int. Di rumah,kamar. Siang/Malam 

Close-up shot, camera steady 

Seorang cewek dandan, make up di depan cermin dengan gaya sok 

centil 

Audio : Lirik “Lagak loe…Gaya aloe…, Loe buat – buat mirip artis 

di TV, tampil sok seksi loe buat sok centil, pasang tampang cari – 

cari sensasi” 

Cut to 

 

8.Int. Di rumah,kamar. Siang/Malam 
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Long shot, camera steady 

Cewek tersebut mondar – mandir dengan membawa banyak baju, 

megepaskanya berulang  kali, hingga menemukan baju yang cocok 

Audio : Lirik “Dasar emang kelewatan benar, ada – ada saja yang 

kan dia lakukan” 

Cut to 

 

9.Int. Di rumah,kamar. Siang/Malam 

Medium shot, camera steady 

Si cewek memakai aksesori di tubuhnya 

Audio : Lirik “Demi karna biar disebut bintang” 

Cut to 

 

10. Int. Di rumah,kamar. Siang/Malam 

Medium shot, camera steady 

Cewek selesai dandan dan nampang di cermin. 

Audio : Lirik “Atau artis layaknya selebritis ternama……” 

Cut to. 

 

11. Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Long shot, camera pan right 

Band Lydian masih mengadakan pertunjukanya. 
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Audio : Lirik “Ya….ya….ya… Katakan saja bila elo orang gak 

punya, Ya…ya….ya…. Elo hanyalah orang biasa seperti kita” 

Cut to 

 

 

12. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium shot, camera steady 

Si cewek berjalan dikerumunan orang banyak sambil pasang aksi. 

Audio : Lirik “Belagu loe sombong loe, Loe PD dengan gaya seperti 

itu” 

Cut to 

 

13. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Long shot & Close-up shot, camera steady 

Banyak orang yang melihat dandanan si cewek, reaksi orang – orang  

tersebut, kaget dan heran. 

Audio : Lirik “Tajir loe borju loe, Dasar bodo tak punya malu” 

Cut to 

 

14. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium shot. Camera steady 
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Cewek digoda sekelompok pemuda yang sedang nongkrong, Sikap 

si cewek acuh dan gak mau tau. 

Audio : Lirik “Dasar emang kelewatan benar, Ada – ada saja yang 

kan dia lakukan, Demi karna biar disebut bintang, Atau artis 

layaknya selebritis ternama…..” 

Cut to 

 

15. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium shot, camera steady 

Si Cewek di goda pria naik mobil mewah, sikap si cewek malu – 

malu tapi mau. 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Katakan saja bila elo orang gak 

punya” 

Cut to 

 

16. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium Long shot camera low angle 

Di pusat perbelanjaan Si cewek jalan mesra berdua dengan pria 

kaya, sambil bergandengan layaknya orang pacaran. Si cewek 

mendekap erat tangan pria tersebut. 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Elo hanyalah orang biasa seperti kita” 

Cut to 
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17. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium Long shot. Camera steady 

Cewek dan pria kaya tersebut berjalan melewati sebuah toko, tiba – 

tiba seorang pramuniaga toko  sebuah toko menghampiri dan 

menanyakan sesuatu kepada si cewek 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Hormati sajalah sebagai diri loe 

sendiri” 

Cut to 

 

18. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium shot. Camera follow through 

Ekspresi si cewek agak kaget, kebingungan dan ingin menghindar. 

Kemudian mereka berdua agak berdebat, 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Kan jadi lebih berarti dari kaum para 

munafik” 

Cut to 

 

19. Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Medium long camera steady  

Band Lydian masih melakukan pertunjukannya, satu – persatu 

pemain mulai menunjukan aksinya 
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Audio : Melody musik 

Cut to 

 

20. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Close up shot, Camera steady 

Sang pramuniaga menunjukan nota bon utang kepada si cewek 

Audio : Melody Gitar berhenti 

Cut to 

 

21. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Medium shot, Camera steady 

Ekspresi si cewek kaget, bingung sambil menunjukan isi dompetnya 

yang isinya Cuma duit beberapa rupiah. 

Audio : Lirik “Lagak loe….. gaya loe…. Loe buat mirip artis di TV 

Cut to  

 

22. Ext. Pusat perbelanjaan .Siang hari 

Long shot, Camera Follow through 

Si cewek menghampiri sang pria dengan centil, agak merayu pria 

tersebut. 

Audio : Lirik “Tampil sok seksi loe buat sok centil, Pasang tampang 

cari – cari sensasi” 
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Cut to 

 

23. Ext. Pinggir jalan perumahan .Siang hari 

Medium shot, Camera steady 

Si cewek keluar dari mobil mewah tepat di depan rumah mewah. 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Katakan saja bila elo orang gak 

punya” 

Cut to 

 

24. Ext. Pinggir jalan perumahan .Siang hari 

Medium shot, Low angle camera. 

Si Cewek turun dari mobil dengan membawa banyak barang 

belanjaan. 

Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Elo hanyalah orang biasa seperti kita” 

Cut to 

 

25. Ext. Pemukiman padat .Siang hari 

Medium shot, Camera steady 

Setelah berbincang sedikit di pinggir jalan tersebut kemudian sang 

pria pergi , lalu si cewek berjalan melalui gangk yang padat untuk 

sampai kerumahnya. 
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Audio : Lirik “Ya…ya…ya… Hormati sajalah  sebagai diri loe 

sendiri” 

Cut to 

 

26. Int. Sebuah gedung. Siang/Malam 

Long shot, Camera Zoom out 

Pertunjukan band Lydian telah selesai. 

Audio : Lirik  “ Ya…ya…ya… Kan jadi lebih berarti dari kaum para       

munafik” 

      Fade out 

· Shooting script dan Shooting breakdown terlampir  

 

2. Produksi 

 Tahap ini merupakan kegiatan pengambilan gambar atau 

shooting. Pengambilan gambar dilakukan berdasarkan shooting script 

dan shooting breakdown dengan pengaturan jadwal seperti yang 

tercantum dalam shooting schedule.  

 Tim dalam sebuah produksi, jumlah personilnya biasanya 

relatif lebih sedikit dibandingkan saat membuat film cerita. 

Soundmand/boomer tidak diperlukan untuk proses produksi. Susunan 

personel dalam tim produksi video klip musik ada dalam daftar yang 
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disebut production notes. Tim produksi Video klip ini dibagi berdasar  

“kekuasan” adalah : 

 

                      

Produser

Production Designer

Sutradara
DOP
LD
Artistik
Editor

Executive produser

Grafis / Animator
Koordinator Artis / Casting
Location Manager
Perlengkapan

Set / Location
Equipment
Studio
Artis
Crew

1st Unit

2nd Unit

 

 

 

  1st Unit 

   Sutradara 

   DOP / Cameraman 

   Lighting Director 

   Artistic 

   Scripwriter 

   Editor 
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  2nd Unit 

   Grafis / Animator 

   Location Manager 

   Koordinator artis/Casting Director 

   Perlengkapan 

 Setelah personel tim produksi terhimpun, maka masing – 

masing unit akan mulai bekerja. Mengapa harus dibagi menjadi dua 

unit? Bahkan pada beberapa produksi yang lebih kolosal/rumit, jumlah 

unit bisa bertambah banyak tergantung kebutuhan. Projek ini saya bagi 

hanya menjadi dua unit, agar semua personil dapat langsung bekerja 

bersama dalam waktu yang sama.Karena ini merupakan tugas akhir 

jadi disini penulis hampir menjabat semua bidang. Berikut adalah 

mekanisme kerja masing – masing unit produksi : 

  1st Unit 

· Produser 

Orang yang membiyayai keseluruhan produksi dari awal 

hingga akhir. Produser bisa perorangan, perusahaan atau yang 

mewakilinya dalam produksi ini sebagai produser adalah 

penulis sendiri. Biasanya seorang produser mempunyai tangan 

kanan (asisten) untuk me-menage dan menetapkan budget yang 
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akan dipakai dalam keseluruhan proses produksi, dalam hal ini 

produser di sini adalah penulis. 

· Produser pelaksana (Production Designer) 

Sebagai orang yang bertanggung jawab atas anggaran dari 

produser yang dibebankan kepadanya, maka ia akan membuat 

desain produksi secara detail. Desain produksi dimulai dari 

kontrak dengan artis hingga semua pihak yang terlibat, 

termasuk waktu. Semuanya harus tersusun rapi dan jelas untuk 

kemudian disetujui pihak produser lalu dilaksanakan dengan 

segala tanggung jawab. Dalam pembuatan video clip band 

Lydian ini, Produser juga menjabat sebagai Produser 

pelaksana. 

· Sutradara 

Pada tahap awal, biasanya seorang sutradara membutuhkan 

storyboard sebagai bahan pembahasan dalam produksi nanti, 

Berdasarkan storyboard inilah sutradara  harus sudah mulai 

menekankan kepada seluruh tim produksi tentang apa yang 

harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, berbekal 

storyboard, sang sutradara paling tidak harus memperhatikan : 
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-Director’s Treatment 

Treatment merupakan gaya penyutradaraan yang ingin 

kita terapkan pada suatu karya. Setiap sutradara punya 

gaya yang berbeda – beda. Hal – hal yang 

mempengaruhi director’s treatment adalah warna, 

gerakan kamera, penyampaian cerita, gaya editing. 

Semua konsep ini harus tertuang sejelas – jelasnya  

kepada semua unit produksi. Dalam produksi video clip 

Sok selebritis disini sutrdara adalah penulis sendiri, 

dengan adanya konsep dan tema yang telah ada di atas, 

maka penulis menyesuaikan segala sesuatunya 

berhubungan dengan tema dan ciri musik itu sendiri. 

-Shotlist 

Shot adalah bagian dari sebuah adegan. Satu adegan 

bisa terdiri dari satu atau lebih shot. Rencanakan 

dengan cermat dari sudut mana saja sebuah adegan 

akan kita shoot. Kumpulan dan urutan shot dari tiap 

adegan dalam film disebut shotlist. Dengan bantuan 

shootlist, proses shoting akan jauh lebih mudah 

dilaksanakan. Semua kru juga paham apa yang harus  

mereka siapkan dan lakukan, Cara termudah untuk 
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mengurai adegan ke dalam bentuk shot adalah dengan 

membuat breakdown script. 

Breakdown script dalam produksi video clip sok 

selebritis terbilang simpel karena disesuaikan dengan 

proses produksi itu sendiri, karena produksi video klip 

ini berdurasi pendek dan kru yang bertugas juga sedikit. 

-Casting   

Pada projek ini, selain penyanyi/group band kita 

membutuhkan pemain lain, yaitu model/aktor&actress. 

Bila diperlukan beberapa figuran, karena produksi 

punya 2nd Unit. Maka sutradara menyerahkan 

semuanya kepada Casting director/Koordinor artis. Di 

Indonesia, pekerjaan casting director ini sering 

dikerjakan oleh asisten sutradara, sutradara dan 

produser. Hal ini disebapkan, pertama karena jarang 

ada orang film yang menguasai bidang pisikologi atau 

sosiologi, sehingga kualifikasi casting director ala 

Hollywood sulit di dapat. Kedua, produser cenderung 

menjadi dominan dan ingin menentukan semua hal, 

mulai dari pemilihan lagu, kru, pemeran sampai hasil 

akhir film. Untuk Casting pembuatan Clip ini, 
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Sutradara mempunyai asisten khusus untuk keperluan 

Artis dan aktor, 

-Rehearsal 

Setelah proses casting, para pemeran melakukan 

rehearseal (latihan) sesuai porsinya, di bawah 

bimbingan koordinator artis (dalam hal ini koordinator 

artis juga menjadi asisten sutradara). Dalam proses 

rehearseal, tata gerak (blocking), mimik dan bahasa 

tubuh pemeran diarahkan sesuai dengan keinginan 

sutradara . disini penulis yang juga sutradara dan 

Asisten sutradara mengarahkan semua perbaikan, 

termasuk juga membangun kepercayaan diri dan mood 

pemeran wanita dan pria dalam klip Dengan demikian, 

pada saat shooting klip Sok selebritis semuanya bisa 

berjalan dengan lancar. 

· Director of photograpy/DOP (cameraman) 

Seorang Cameraman adalah penulis sendiri, Cameraman 

merupakan tangan kanan seorang sutradara. DOP dan sutradara 

harus mempunyai ikatan batin yang kuat agar memudahkan 

mencerna dan menginterpretasikan rasa seni yang dimiliki 

seorang sutradara, Dengan demikian, akan membantu 
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memudahkan pelaksanaan tugasnya. Demikian juga seorang 

cameraman, harus mempunyai rasa seni, khususnya seni 

komposisi gambar. Dengan rasa seni yang dimiliki, hasilnya 

mempunyai nilai – nilai artistik yang tinggi. Dalam pembuatan 

klip ini penulis disini berperan sebagai keduanya, jadi apa yang 

di kehendaki penulis semuanya dapat tercapai. 

· Lighting Director (LD) 

Lighting director bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

penataan tata cahaya di set/lokasi. Baik secara artistik, maupun 

yang mampu menyentuh perasaan sesuai tuntutan script. 

Lighting/tata cahaya merupakan : 

§ Bagian dari produksi televisi 

§ Mengandung ilmu dan seni 

§ Efektif disertai kreasi dan imajinasi 

§ Bagian produksi yang mempesona 

Tujuannya : 

§ Memenuhi syarat sistem teknik pertelevisian  

§ Menghasilakan level gambar kamera TV yang standar. 

§ Memenuhi perspektif dan 3 dimensi 

TV itu medium 2 dimensi, maka perspektif (kedalaman) 

dapat dihasilkan melalui, Camera Angle, bentuk blocking 
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dan lighting sebagai dekorasi, Desain set(dekorasi), Tekstur 

(rupa dan bentuk) 

§ Memberikan tekanan khusus element. Dalam suatu scene 

(penggunanan bayangan sesuai naskah). 

§ Menimbulkan mood pada suatu scene. 

§ Perasaan emosi – kilat & halilintar 

§ Gelap / perasaan misteri – tegang 

§ Terang / perasaan gembira – fantasi 

§ Menentukan waktu : Sore, malam, siang dan lain – lain 

serta di dukung set dekorasi  

§ Membantu komposisi hot spot, penyinaran memberikan 

tekanan, penyinaran memberikan gambar yang menarik, 

penyinaran memenuhi naskah dan konsep, penyinaran 

memberikan nilai artistik. 

Untuk bidang ini, kadang dirangkap oleh sutradara yaitu 

penulis sendiri. Di Indonesia, peran artistik biasanya tak lebih 

dari set decorator atau propertyman. Padahal, di tanganya 

sebuah set/lokasi bisa direkayasa sedemikian rupa untuk 

kepentingan sutradara . Tim artistik memiliki eksekutor 

bernama set decorator dan propertyman. 

Tujuan dasar dari pencahayaan adalah mendapatkan gambar 

yang diiginkan sebagus – bagusnya (exposure). Menurut 
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Rolland lewis (Video maker’s Handbook, Panbooks, london, 

1991), Kompleksitas pencahayaan tergantung pada subjek. 

Maksudnya, kalau hanya untuk kondisi yang sederhana anda 

cukup memakai single light video (satu lampu). Misalnya 

adegan seorang model duduk menghadap kamera. Sang model 

menjadi sumber utama, maka key light-nya dari depan 

menyapu wajah sang model. Sebenarnya, lompleksitas bukan 

terletak pada sedikit atau banyaknya lampu yang digunakan, 

tapi lebih kepada penempatanya. Satu lampu untuk satu subjek 

cukup bagus, tapi kalau treatmentnya menginginkan lebih, ya 

dibutuhkan lampu tambahan. Sekali lagi, treatment harus 

diperhitungkan juga kompeksitasnya dengan subyek. Berikut 

ini adalah gambaran sederhana tentang pencahayaan. 

- Key light 

Sumber utama adalah gambaran sang model. Dengan 

menempatkan satu lampu pada satu sisi lain dari 

kamera (subject axis), kira – kira 30 – 45 derajat diatas 

eye level. Key light yang terlalu terang akan 

menyebapkan bayangan  keras pada bawah hidung dan 

kelopak mata. 

- Fill light 
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Menempatkan satu lampu berlawanan arah/di sisi lain 

key light untuk memberi efek terang pada bayangan 

yang dihasilkan key light. Seharusnya fill light 

mempunyai cahaya yang lebih soft dibandingkan key 

light. Kalau fillnya terlalu kuat, maka akan tercipta 

double shadows. 

- Back light 

Kalau ingin subjek lebih terlihat dimensinya, tempatkan 

satu lampu di belakang subjek dan backgraund 

tempatkan di atas subjek. Tujuanya agar pantulan 

cahaya muncul pada rambut dan bahu sang model. 

Gambar lebih berdimensi. Terang dan tidaknya 

backlight tergantung treatnent. 

- Backgraund light 

Agar ada kesan pembatas diantara subjek  dan 

backgraund,  letakkan satu lampu di belakang subjek. 

Posisinya agak rendah dibandingkan 

foreground(subjek) . lampu terang disarankan untuk 

areal yang luas. Posisi yang agak rendah akan 

menghasilkan efek cahaya tetap soft. 

- Day light 
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Kalau ada cahaya matahari, bisa dimanfaatkan untuk 

bantuan lampu, misalkan jendela di samping subjek. 

Jika sinar yang masuk cukup terang maka anda tinggal 

menempatkan satu lampu untuk meredam efek shadow 

yang mungkin timbul karena sinar matahari yang cukup 

terang . Bagi anda yang suka high light, mungkin bisa 

bereksperimen dengan mengubah posisi subjek tau 

camera angle. Kreativitas pada pencahayaan bisa juga 

menimbulkan suasana lain pada gambar yang tidak 

biasa. Penempatan lampu yang rendah (low angle) akan 

menimbulkan kesan seram/misteri.  

- High key lighting 

Pencahayaan ini memberi efek warna cerah kepada 

busana  yang dipakai. Hal ini berarti satu key light dan 

satu fill light di tempatkan di sebelah kiri dan kanan 

subjek. peletakkan di atas eye level dari subjek 

- Top light 

Penempatan satu lampu tepat di atas kepala subjek, 

harus 90 derajat vertikal. Hal ini akan menghasilkan 

gambar yang dramatis, backgraund tampak hitam/gelap 

- Low key light 
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Dengan satu lampu yang datang dari satu arah dan 

diletakkan agak rendah, maka subjek akan terlihat 

sebagian wajahnya. Warna hitam pada bacgraund 

semakin gelap. Kesan subjek muncul dari bacgraund 

akan makin kuat. 

- Silhoutte effect 

Peletakkan lampu  di belakang subjek, sisi kanan dan 

kiri. Atur jarak lampu antara subjek dan bacgraund, 

sampai kegelapan yang diinginkan. Semakin jauh jarak 

lampu dengan subjek, maka efek siluet semakin 

terlihat. 

Efek pencahayaan (lighting) tidak tertumpu pada jenis lampu 

saja . Lampu atau cahaya yang tak kalah bagus adalah sinar 

matahari. Faktor yang tak kalah penting adalah kemampuan 

sang kameraman untuk mengatur White balance (WB), hasil 

yang maksimal didapat dengan pengoprasian kamera secara 

manual. Di dalam pembuatan Video clip Sok... selebritis ini 

penulis di bantu oleh beberapa orang Lighting director khusus 

untuk pengoprasian lighting itu sendiri, sedangkan pada shoot 

siang hari cukup menggunakan Day light. 

· Scriptwriter 
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Sebenarnya, semua kemudahan dalam proses produksi sampai 

paska produksi tergantung pada scriptwriter. Betapa tidak, 

ditanganyalah semua shotlist dan breakdown scipt di manage. 

Biasanya , dari jalur inilah lahir seorang sutradara baru. Secara 

teori, dia sudah menguasai mekanisme produksi. Sebaiknya, 

sutradara tidak main – main untuk memilih orang  dalam job 

description ini, tidak hanya sutradara , tapi juga editor sangat 

bergantung pada hasil kerja scriptwriter. Juga pendukung yang 

lain, mulai dari artis/penyanyi sampai catering. 

· Editor 

Editor adalah orang yang  bertugas menyusun gambar dan 

suara agar menjadi sebuah film/Video klip. Hal utama yang 

harus diperhatikan oleh editor adalah logging sheet, continuity 

dan mood sebuah film/Video klip. Looging sheet adalah 

lembaran berisi catatan setiap shot yang direkam. Berdasarkan 

logging sheet atau sering disebut script continuity report, sang 

editor  memilih gambar yang telah disetujui oleh sutradara 

untuk dipakai dalam film/Video. Keterangan ok berarti gambar 

telah disetujui oleh sutradara untuk dipakai. Sebaliknya NG 

atau No Good berarti tidak dipakai. Dalam pembuatan klip Sok 

selebritis Looging sheet dan script continuity report tidak 
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dibuat karena pembuatan Video klip ini cukup sederhana dan 

tidak terlalu rumit seperti pembuatan film besar, tetapi dalam 

pembuatan video clip ini tetap saja memperhatikan aspek 

Contiunity .Contiunity ketika gambar direkam adalah tugas 

sutradara, namun ketika sampai tahap editing menjadi 

tanggung jawab editor. Untuk itu, sebaiknya editor ikut serta 

dalam shooting, guna membantu sutradara dalam hal 

contiunity. Mood sebuah film/Video biasanya dibangun ketika 

shooting dilakukan dan diperkuat denagan editing. Paduan 

gambar, suara, musik dan efek memperkuat mood film/Video 

kita, untuk itu diskusi antara sutradara dan editor dimasa pra 

produksi sangat penting untuk membangun dan memperkuat 

mood Video clip musik tersebut. 

 

2nd Unit 

Unit kedua peranya juga sama penting dengan 1st Unit. Diberi nama 

unit kedua untuk memudahkan mekanisme/manajemen pedoman 

kerja. Untuk pembuatan video clip Sok...Selebritis ini  posisi 2nd Unit 

semua jabatannya dipegang oleh penulis. 

· Grafis / Animator 
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Sejak awal sudah memulai kerjanya dengan merancang title, 

kebetulan dalan pembuatan video clip musik Lydian proyek ini 

tidak ada animasi grafis. Hanya pada main tittlenya saja 

menggunakan sedikit efek grafis. 

· Location managerFilm/Video clip tanpa set/lokasi hampir tidak 

mungkin. Setelah berdiskusi dengan 1st unit maka dilakukan 

hunting lokasi/mencari lokasi yang sesuai dengan keinginan 

sutradara. Penulis juga sebagai sutradara, beberapa bulan sebelum 

pembuatan klip ini sudah mencari / hunting lokasi yang sekiranya 

cocok untuk set klip ini, sehingga pada proses produksi tidak 

memakan waktu yang lama, Location manager mengatur segala 

sesuatu yang berhubungan dengan lokasi shooting, termasuk 

perizinan. Ada beberapa lokasi yang harus memakai izin.  

· Koordinator Artis/ Casting Director 

Dalam hal ini semua dipegang oleh sutradara karena tugas – 

tugasnya sudah termasuk dalam pekerjaan penulis sendiri. 

· Perlengkapan 

Selain berkoordinasi dengan tim artistik, biasanya departement ini 

juga mengurusi catering, keamanan bahkan sopir/mobil untuk 

kelancaran selama proses produksi. Sebenarmya masih banyak lagi  
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Kerabat kerja lain yang terlibat secara langsung didalam 

mendukung keberhasilan produksi Video clip ini, penata rias, 

penata busana, penata rambut dan masih banyak lagi. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam sebuah produksi, antara 

lain jenis shoot, camera angel atau posisi kamera dalam pengambilan 

gambar, serta komposisi, seperti yang diuraikan di bawah ini : 

Jenis-Jenis Shot : 

§ CU (Close Up), shot yang menampilkan dari batas bahu 

sampai atas kepala. 

§ MCU (Medium Close Up), shot yang menampilkan sebatas 

dada sampai atas kepala. 

§ BCU (Big Close Up), shot yang menampilkan bagian tubuh 

atau benda tertentu sehingga tampak besar. Misal : wajah 

manusia sebatas dagu sampai dahi. 

§ ECU (Extrime Close Up), shot yang menampilkan detail 

obyek. Misalnya mata, hidung, atau telinga. 

§ MS (Medium Shot), shot yang menampilkan sebatas 

pinggang sampai atas kepala. 

§ MLS (Medium Long Shot), atau disebut juga knee shot. Bila 

obyeknya manusia, maka yang tampak adalah dari kepala 

sampai lutut, bagian latar belakang tampak rinci.  
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§ LS (Long Shot), shot jarak jauh yang kepentingannya untuk 

memeperlihatkan hubungan antara subyek-subyek dan 

lingkungan maupun latar belakangnya. 

§ TS (Total Shot), shot yang menampilkan keseluruhan obyek. 

§ ES (Establish Shot), shot yang menampilkan keseluruhan 

pemandangan atau suatu tempat untuk memberi orientasi 

tempat di mana peristiwa atau adegan itu terjadi. 

§ Two Shot, Shot yang menampilkan dua orang. 

§ OSS (Over Shoulder Shot), pengambilan gambar di mana 

kamera berada di belakang bahu salah satu pelaku, dan bahu 

si pelaku tampak atau kelihatan dalam frame. Obyek utama 

tampak menghadap kamera dengan latar depan bahu lawan 

main. 

Sudut Pengambilan Gambar : 

§ High angle (bird eye view), posisi kamera lebih tinggi dari 

obyek yang diambil. 

§ Normal angle, posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata 

obyek yang diambil. 

§ Low angle (frog eye view)posisi kamera lebih rendah dari 

obyek yang diambil. 

§ Obyektif camera, tehnik pengambilan di mana kamera 

menyajikan sesuai dengan kenyataannya. 
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§ Subyektif camera, tehnik pengambilan di mana kamera 

berusaha melibatkan penonton dalam peristiwa. Seolah-olah 

lensa kamera sebagai mata si penonton atau salah satu pelaku 

dalam adegan. 

Gerakan Kamera : 

§ Panning, adalah gerakan kamera secara horizontal (posisi 

kamera tetap di tempat) dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

§ Pan right, gerak kamera mendatar dari kiri ke kanan. 

§ Pan left,gerak kamera mendatar dari kanan ke kiri. 

§ Tilting, adalah gerakan kamera secara vertikal (posisi   

kamera tetap di tempat) dari atas ke bawah atau sebaliknya. 

§ Tilt up, gerak kamera secara vertikal dari bawah ke atas. 

§ Tilt down, gerak kamera secara vertikal dari atas ke bawah. 

§ Tracking, adalah gerakan kamera mendekati atau menjauhi  

obyek. 

§ Track in, gerak kamera mendekati obyek 

§ Track out, gerak kamera menjauhi obyek 

Komposisi 

§ Walking space dan looking space, yaitu ruang di depan benda 

sesuai arah hadap benda atau orang tersebut. 

§ Head space, Komposisi ruang di atas kepala obyek atau 

suatu benda. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



      

 

                                                                                                                                    
 

71 

§ In (arrive/kedatangan) dan Out (go/kepergian), komposisi 

gambar yang menunjukkan bahwa suatu obyek itu bergerak 

mendekat atau menjauh. 

 

3. Pasca Produksi 

Pasca produksi bisa dikatakan sebagai tahap akhir dari 

keseluruhan proses produksi. Tahap ini dilaksanakan setelah semua 

pengambilan gambar selesai. Tahap pasca produksi meliputi logging, 

editing, dan mixing. 

Logging merupakan kegiatan melihat dan mencatat seluruh 

hasil pengambilan gambar. Pencatatan ini akan memudahkan editor 

dan sutradara dalam menentukan gambar-gambar yang akan 

digunakan dan juga akan memudahkan dalam mencari gambar karena 

dalam logging terdapat time code setiap gambar. 

Dalam pembuatan video clip ini, penulis merasakan sangat 

bergunanya logging  karena pada pembuatan Video clip 

Sok…Selebritis, penulis menggunakan 2 kamera sekaligus sehingga  

dengan adanya logging ini penulis mudah memilih gambar yang tepat, 

tetapi logging dalam pembuatan video klip ini hanya bersifat 

sederhana dan tidak tertulis sehingga penulis di sini hanya 

mengandalkan shooting breakdown dan shooting script. 
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Setelah logging, dilakukan penyusunan maupun pemotongan 

gambar sesuai kebutuhan sehingga alur cerita sudah mulai terlihat. 

Editing dilakukan berdasarkan skenario atau editing script. 

Setelah editing selesai dilakukan mixing gambar dengan 

memasukkan suara. Suara dapat berupa atmosfir, suara asli, 

background musik, atau narasi. Untuk suara dalam proses produksi 

Video clip Sok...Selebritis ini, kesemua musik dilakukan di studio 

khushus editing musik yaitu di Ababil music recording, tetapi untuk 

adegan penutup suara aktor tetap dikerjakan sendiri oleh penulis. 

Setelah semua selesai dilakukan, keseluruhan hasil editing dilihat lagi 

sebagai pertimbangan hasil akhir melalui screening. 

 Post production / pasca produksi, proses ini lebih 

dikenal dengan editing. Setelah ditentukan harinya, maka editor mulai 

dengan proses editing. Tentu berbekal shotlist dari scriptwriter dan 

catatan dari sutradara. 

 Proses editing adalah salah satu element penting di 

dalam sinematografi dan tidak dapat dipisahkan dari dunia 

broadcasting. Namun sebenarnya proses editing itu adalah proses 

memilih atau menyunting gambar dari hasil shooting dengan cara 

memotong gambar ke gambar cut to cut atau dengan menggabungkan 

gambar – gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. 
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Pembuatan video clip Sok selebritis ini editingnya jarang ada 

sispan transisi karena lagu yang di bawakan bertempo cepat dan 

karakter yang keras ada pada jati diri musik Lydian, perpindahan yang 

cepat dan secara cut to cut lebih banyak di gunakan sehingga 

menimbulkan kesan harmonis terhadap suara musik, untuk warna pada 

Video clip ini hanya berkesan sederhana hanya penambahan efek pada 

warna saja sudah mencirikan keindahan dan keserasian clip 

tersebut.Efek warna di bagi dua, yaitu gambar performa  band dan 

cerita. Pada perfoma band warna yang digunakan cenderung agak 

gelap dan tegas sedangkan pada cerita warnanya di buat cerah dan 

tajam, agar kesan cerita lebih menonjol dari pada perfoma band.  

Pada proses editing, gambar tidak cukup hanya digabung – 

gabungkan begitu saja. Banyak sekali variable yang harus diketahui 

dalam proses editing, misalnya : Camera angle, camera work, jenis 

shot, motivasi, informasi, komposisi, sound, dan continuity. Istilah – 

istilah tersebut merupakan grammar of the edit yang harus dipegang 

dan diketahui oleh seorang editor. Layaknya bahasa, tentu ada tata 

bahasa. Video klip yang menggunakan bahasa visual juga memiliki 

tata bahasa dalam penyuntinganya. 

· Motivasi 
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Pada film. Gambar – gambar seperti jalanan kota, 

gunung, laut, awan, dan sebagainya sering kali 

ditampilkan sebelum gambar utama (subyek/obyek). 

Tujuan dimunculkan gambar – gambar tersebut adalah 

sebagai pengiring dan penjelas dari gambar  selanjutnya. 

Selain bentuk gambar, motivasi dapat juga di munculkan 

dalam bentuk audio, misalnya  suara telepon, langkah 

kaki, ketukan pintu, air, dan sebagainya, motivasi dapat 

juga berupa perpaduan gambar dan audio. 

· Informasi 

Pengertian informasi pada editing sebenarnya mengacu 

pada arti sebuah gambar. Gambar – gambar yang di pilih 

seoranag editor harus memberikan suatu maksud atau 

menginformasikan sesuatu. Each shot is information. 

Bagi editor, informasi merupakan basic yang harus di 

pegang. 

· Continuity 

Salah satu syarat bagus tidaknya sebuah proses editing 

adalah terjaganya continuity. Continuity adalah suatu 

keadaan dimana  terdapat kesinambungan antara gambar 

satu dengan gambar sebelumnya. Sedangkan fungsi 
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continuity sendiri untuk menghindari adanya jumping 

(adegan yang terasa meloncat), baik itu pada gambar atau 

audio. Jumping sangat berpengaruh pada nilai hasil 

editing khususnya pada emosi penonton. 

· Tittling  

Semua huruf yang diperlukan  untuk menambah 

informasi gambar, misalnya : main tittle/judul utama, sub 

tittle/nama pemeran dan tim kreatif. 

· Sound 

Media yang diedit berupa audio – visual, maka 

audio/sound merupakan element penting. Sound dalam 

editing dibagi menurut fungsinya sebagai berikut : 

- Original sound   

Semua audio/suara asli subjek/objek yang diambil 

bersama dengan pengambilan gambar/visual, misalnya 

suara actor/artis ketika berdialog, mesin mobil, suara 

tembakan, mengetuk pintu, dering telepon dan 

sebagainya. 

- Atmosfer 

Semua suara latar/bacgraund yang ada di sekitar 

subjek/objek, misalnya suara angin berhembus, 
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gemercik air, hiruk pikuk pasar/airport (tempat umum) 

dan sebagainya. Suara – suara ini apabila pada 

pengambilan langsung kurang/ tidak mencukupi bias 

ditambahkan pada saat editing 

- Sound effect 

Semua suara yang dihasilkan/ di tambahkan ketika saat 

editing, bias dari original sound maupun atmosfer, 

misalnya : suara  teriakan, ledakan, gempa bumi, 

tabrakan mobil dan sebagainya. 

- Music Illustration 

Semua jenis bunyi – bunyian/nada, baik itu secara 

akustik maupun electric yang dihasilkan untuk memberi 

illustrasi/kesan kepada emosi/mood penonton, misalnya 

gambar orang menangis sebaiknya di beri musik 

sendu/sedih. 

 

· Iklan Majalah 

- Alasan pemilihan media 

   Majalah sebagai salah satu wacana yang sudah mendarah daging dan 

paling sering digunakan oleh masyarakat, terutama majalah remaja 

banyak dikonsumsi oleh remaja yang haus akan segala macam 
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informasi dan berita seputar dunianya, maka itu dengan persepsi 

diatas maka majalah dirasa tepat untuk penempatan iklan. 

- Bentuk Desain 

   Desain yang digunakan pada iklan majalah ini lebih dititik beratkan 

pada Image Photo dari personil ataulebih tertuju pada promosi band, 

tetapi mengacu juga pada peluncuran album Sok…Selebritis, 

sehingga desain warna dan ilustrasinya masih berkaitan dengan tema 

peluncuran album tersebut yang bernuansa glamour dan klasik 

- Penempatan media  

   Tentu saja penempatan media tersebut di  media cetak yaitu majalah, 

tetapi majalah yang berhubungan dengan seputar remaja dan musik, 

sehingga penempatanya pas dan tepat. Pada saat ini banyak sekali 

majalah indie yang beredar, ini dapat berfungsi dengan baik untuk 

lebih mempromosikan band Lydian. 

 

· Spanduk 

- Alasan pemilihan media  

   Spanduk dipilih sebagai media promosi karena spanduk merupakan 

media promosi yang dapat diterima secara langsung sama seperti 

Banner hanya saja ukuran spanduk ini lebih besar dan lebih dapat 

menunjukan identitas band tersebut lebih sempurna serta 
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penempatannya lebih mencakup dan lebih pantas untuk promosi di 

luar ruangan atau outdoor 

- Bentuk desain 

   Bentuk horizontal  digunakan pada fisiknya dengan desain yang 

sama tema, yaitu  condong ke dalam bentuk desain yang gelamour 

dan klasik sesuai tema album Sok…Selebritis tetapi desainya lebih 

menonjolkan karakteristik band Lydian yang mengusung aliran rock. 

- Penempatan media 

   Media sepanduk yang biasanya hanya di tempatkan di jalan – jalan 

terlihat seperti biasa – biasa saja bila di amati, tetapi dalam desain 

spanduk band Lydian ini ditempatkan untuk promosi khusus album 

pertama band Lydian, juga dapat ditaruh sebagai backgraund 

panggung pada acara peluncuran album. 

 

 2. Media lini bawah 

· Sampul kaset dan cd 

- Alasan pemilihan media 

Sampul cd atau kaset dibuat sebagi penguat karakter serta 

menimbulkan kesan menarik(promotion) selain itu sampul 

juga sebagai identitas promosi yang ditawarkan, juga 

memberi informasi pada isinya (labeling)  
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- Bentuk desain 

Desain dalam sampul cd atau kaset ini dibuat dengan 

menggunakan hasil fotografi dengan pengolahan image yang 

memungkinkan gambarnya dapat dicerna sesuai dengan tema 

album tersebut juga sedikit ilustrasi pada brand name 

Lydian. 

· Poster 

- Alasan pemilihan media 

Merupakan media periklanan yang berisikan pesan dan info 

yang kuat atas suatu produkSebagai media penunjang 

promosi, poster memiliki beberapa keunggulan dalam 

mengkomunikasikan pesan : 

§ Dapat di tempatkan di tempat dimana biasa digunakan     

sebagai jalur mobilitas masyarakat dalam beraktifitas 

§ Tayangan audio visual mungkin cepat terlupakan dan 

kelemahan ini dapat diantisipasi dengan media poster ini. 

- Bentuk desain 

Dalam pembuatan poster ini, bentuk desain sangat sederhana 

dengan ilustrasi menggunakan photografi , yang dirasa 

penulis fotografi masih dapat diterima para masyarakat 
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secara mudah juga, dengan ilustrasi desain yang tidak rumit 

menjadikan poster ini enak dilihat. 

- Penempatan media 

Poster ini akan ditempatkan pada tempat yang memang 

target, seperti halnya kaum muda sering datang kesitu, tetapi 

juga tempat itu berhubungan atau pantas dengan promosi 

melalui poster ini, contohnya studio band, toko kaset, toko 

alat musik, toko musik juga kafe atau tempat hiburan yang 

berhubungan dengan target promosi.   

· Post Card 

- Alasan pemilihan media 

Sebagai media kreatif, post card dipilih karena memiliki 

keunggulan yaitu untuk mengirim ucapan disertai media 

pendukung dalam promosi penjualan, karena di dalam desain 

pos card terdapat image cover cd, agar para konsumen lebih 

jelas dengan album yang di tawarka Lydian.  

- Bentuk desain 

Seperti halnya media lain, desain dalam post card ini masih 

menggunakan hasil photografi dengan lebih mencondongkan 

para personil band Lydian serta sedikit ilustrasi penguat 

album band Lydian yang akan diluncurkan. 
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- Penempatan Media 

Penempatan post card ini dapat dikomersialkan melalui 

kantor – kantor pos yang biasanya dipakai untuk pengiriman 

surat, toko musik serta toko majalah atau buku yang 

berhubungan dengan musik bahkan di studio musik yang 

menjual aksesori dan souvenir musik. 

· Stiker 

- Alasan pemilihan media 

Sebagai media kreatif stiker memiliki berbagai macam 

keunggulan dalam media promosi, yang dapat di tempatkan 

di berbagai media dan juga dapat dipergunakan dalam 

pendukung meningkatkan penjualan.  

- Bentuk desain 

Desain stiker hampir sama dengan penggunaan di desain 

lainya, hanya saja desain stiker ini dibuat lebih simpel tapi 

terkesan menarik, oleh karena itu desain pada stiker lebih 

sederhana dengan memakai Brand name Lydian saja. 

- Penempatan media. 

Pada acara – acara pentas band Lydian. Stiker ini dapat 

dibagikan dan penempatanya dapat di mana saja, dan juga 
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stiker ini dapat berguna sebagai identitas atau card name 

dengan begitu mempermudah promosi band Lydian. 

· Pin 

 - Alasan pemilihan media 

Pin merupakan media promosi yang paling sering di gunakan 

oleh kaum muda sebagai pelengkap fashion, sehingga dengan 

secara tidak langsung penggunaan pin ini berguna untuk 

band Lydian mudah dikenal di kalangan remaja, karena 

remajalah sebagai penggerak atau motor dari jalanya promosi 

ini. dan Sebagai media kreatif pin memiliki keunggulan 

sebagai aksesoris dan souvenir sebagai media pendukung 

dalam meningkatkan penjualan. 

- Bentuk desain 

Dalam desain pin ini yang lebih terlihat adalah desain 

photografi dari image cover atau ilustrasi album band Lydian 

yang bertema sok.. Selebritis dan brand name Lydian juga 

menjadi penguat desain pin tersebut. 

- Penempatan media  

Pin ini dapat di bagikan secara gratis pada saat penampilan 

atau perform pada saat band Lydian pentas pada event – 

event yang mendukung pin ini layak dibagikan. 
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· Kaos 

- Alasan pemilihan media  

Dipilihnya kaos sebagai media promosi karena kaos 

merupakan sebuah kebutuhan premier yang digunakan oleh 

semua kalangan umur, apalagi target audience adalah seluruh 

masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan kaos 

sebagai media efektif dalam rangkaian sosialisasi atau 

promosi kepada publik. 

- Bentuk desain 

Desain kaos yang diterapkan hampir sama dengan desain di 

media lainya, warna kaos yang akan dipakai adalah warna 

hitam, karena sesuai tema dalam peluncuran album sok 

..selebritis,juga aliran yang sesuai dengan musik rock. warna 

hitam dirasa tepat untuk menonjolkan kesan eksklusif, serta 

diperkuat dengan desain berupa brand name menjadikan 

kesan rock semakin terlihat. 

- Penempatan media 

Kaos ini rencananya akan didistribusikan melalui event – 

event atau pentas musik yang memiliki stand penjualan 

khusus, serta toko alat dan souvenir musik, serta tidak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



      

 

                                                                                                                                    
 

84 

menutup kemungkinan untuk dibagikan secara gratis saat 

pementasan band Lydian. 

·  Banner 

- Alasan pemilihan media  

Banner dipilih sebagai media promosi dikarenakan media 

cetak ini secara langsung dapat mempromosikan sesuatu 

barang secara jelas, juga karena kemudahan banner ini dalam 

penempatannya, juga melalui ukuran banner ini yang 

membuat kesan menarik.  

- Bentuk desain 

Bentuk desain banner masih menggunakan ciri yang sama 

pada desain media lainnya hanya saja dalam baner ini brand 

name Lydian kurang menonjol dan kata – kata lebih banyak 

diungkapkan sebagai media promosi sebagai penegas. Ciri 

kesan Sok…Selebritis dalam album Lydian ini penyampaian 

dan ilustrasinya masih tetap digunakan.   

- Penempatan media 

Penempatan baner secara fertikal ini dapat ditempatkan pada 

toko – toko kaset atau cd yang menjual produk album Lydian 

tersebut, serta pada acara – acara dimana Band Lydian 
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tersebut sedang pentas, biasanya ditempatkan di kiri kanan 

panggung. 

· Soft Case Gitar, Bass, Simbal 

- Alasan pemilihan media  

Soft case atau tempat untuk menaruh alat – alat, disini 

terutama alat band, merupakan sesuatu yang penting bagi 

pemusik, selain sebagai pengaman untuk alat mereka, soft 

case ini dapat berguna sebagai media pengenal Band Lydian 

ini, media promosi ini termasuk unik  karena jarang sekali 

band – band lokal yang menggunakan metode seperti ini 

sebagai identitas dan promosi Band mereka, apalagi kalau 

sudah berbagai macam Band tampil dalam satu panggung, 

seringkali alat dan tempat mereka sering tertukar, dengan 

adanya media promosi seperti hal ini dapat memecahkan 

masalah tersebut, juga membuat Band Lydian tampak beda 

dengan Band yang lainya.   

- Bentuk desain. 

Bentuk Fisik dari desain ini disesuaikan dengan alat – alat 

band yang ada, tetapi hanya saja desain covernya yang 

didesain ulang, biasanya cover – cover alat – alat band 

berbentuk warna – warna solid yang membosankan dengan 
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itu cover alat – alat ini di desain lebih menarik dengan 

penempatan desain berupa brand name Lydian. Dan 

bahannya pun disesuaikan dengan nilai kegunaan dari tempat 

alat musik tersebut. 

- Penempatan Media. 

   Penempatan media softcase gitar, bass dan simbal  ini dapat    

ditempatkan di mana – mana, sama halnya dengan kaos, 

hanya saja alat – alat ini dapat menjadi media promosi yang 

baik pada saat acara – acara pementasan band ,karena ini 

berhubungan dengan alat musik yang masing – masing 

personil mainkan. Penempatanya bisa saja dimana – mana 

tergantung orang yang membawa softcase ini sebagai 

pengaman alat – alat band.  

· Souvenir Miniatur Drum/Gitar 

- Alasan pemilihan media  

Souvenir dipilih sebagai media promosi karena souvenir 

merupakan sesuatu barang atau karya yang sering digunakan 

sebagai kenang – kenangan pada acara tertentu, dari sinilah 

souvenir dapat dijadikan media promosi yang baik dalam 

acara peluncuran album Sok… Selebritis, sehinga ada suatu 

kenangan dalam benak konsumen tentang album Band 
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Lydian, dengan melihat saja souvenir tersebut konsumen 

akan tau bagaimana band Lydian berkiprah dalam bidang 

nusik. 

- Bentuk desain 

Desain yang ada pada Miniatur ini dibuat sama dengan 

Media promosi lainya hanya saja membuat karakter yang 

sesuai terhadap penempatan desain tersebut pada sovenirnya 

tetapi masih menggunakan bentuk desain classic Glamour  

seperti pada tema album Sok… selebritis. 

- Penempatan media 

Media souvenir ini dapat ditempatkan pada studio – studio 

Musik dan Toko souvenir musik serta dapat pula di gunakan 

sebagai kenang – kenangan pada konsumen bila membeli 

album cd sok…Selebritis edisi khusus 
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