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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Dokumentasi Berkarya 
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Lampiran 2 : Wawancara 

 

Perancangan video company profile ini mencakup wawancara sebagai teknik 

pengambilan data dan informasi tentang perusahaan artasedana, guna mendapatkan 

data yang akurat. Berikut adalah wawancara yang dilakukan kepada  HRD(Human 

Resources Development) Artasedana Cabang Singaraja. ( P = Pewawancara, N = 

Narasumber) 

Hari / Tanggal  : Rabu,10 Maret 2021 

Waktu    : 16.00 WITA 

Lokasi  : Jln. Ngurah Rai No.50, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, 

Kabupaten Buleleng, Bali 81113 

Nama    : Dewa Ketut Alit Meranggi 

Jabatan  : HRD(Human Resources Development) Artasedana cabang 

singaraja. 

 

P : “Halo, selamat pagi. Saya Made Awanti dari Universitas Pendidikan 

Ganesha yang sedang   mengumpulkan informasi terkait Perusahaan 

Artasedana ini. Apakah Saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait perusahaan ini?” 

N : “Halo, Awanti. Saya Dewa Ketut Alit Meranggi.Ya silakan.” 

P : “Siapa pemilik perusahaan  ini? ” 

N : “Putu Gede Sedana ia selaku pemilik perusahaan Artasedana grup” 

P : “Sejak kapan perusahaan ini mulai berdiri?” 

N  : “Perusahaan Artasedana muncul pada tahun 2015 silam” 

P : “Apakah perusahaan ini sudah memiliki cabang?” 
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N  : “sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 10 outlet di bali dan jawa 

timur” 

P : “Apa visi misi dari perusahaan ini?”  

N  : “Visi dari Perusahaan ini adalah menjadikan artasedana sebagai 

perusahaan retail terbesar dengan pelayanan prima  yang mampu 

memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dan misi artasedana adalah 

menyediakan produk yang lengkap dan berkualitas dengan harga yang 

kompetitif,menciptakan suasanan yang nyaman, menjaga hubungan 

kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder serta meningkatkan 

kesejatraaan karyawan untuk kemajuan perusahaan.”    

P : “Apa hambatan dalam menjalankan usaha tersebut?” 

N : “Adanya pesaing yang menjual produk sejenis serta produk mudah di 

tiru.” 

P  : “Baik, terimakasih atas jawab dari pertanyaan yg telah saya ajukan.” 

N  : “Semoga jawaban tadi mampu menjawab keperluan data yang di 

perlukan.” 
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Lampiran 3 : Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 

Made Awanti lahir di Gerokgak pada tanggal 23 Juni  

1997. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Putu 

Kaler dan Ibu Nyoman Simpen. Penulis berkebangsaan 

Indonesia dan beragama Kristen. Kini penulis beralamat 

di Jalan Nusa Indah No.14B Singaraja, Kecamatan 

Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis 

menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 

Kaliuntu dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis 

melanjutkan di SMP Mutiara Singaraja dan lulus pada 

tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMK Negeri 3 Singaraja jurusan 

Multimedia dan melanjutkan ke Diploma III Desain Komunikasi Visual  di 

Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2021 penulis telah 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Media Promosi Video 

Company Profile PT Arta Sedana Singaraja’. Dalam penulisan tugas akhir ini, 

penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program D3 Desain Komunikasi Visual 

di Universitas Pendidikan Ganesha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


