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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Dalam jangka waktu tiga bulan penulis melaksanakan kerja magang di Cinesurya 
Production, Parama Adi Wirasmo merupakan presiden direktur sekaligus selaku 
produser bersamaan dengan Fauzan Zidni sebagai produser. Para produser bekerja 
sama dengan Mouly Surya, selaku sutradara yang memiliki andil kreatif tertinggi 
dalam pembuatan film. Para produser lalu membawahi Luqman Thalib, selaku 
manajer pascaproduksi. Sehingga, penulis bersama dengan Finna Amalia selaku 
asisten pascaproduksi, berada dibawah arahan para produser dan manajer 
pascaproduksi selama melakukan praktik kerja magang di Cinesurya. 

1. Kedudukan 

 Selama praktik kerja magang, penulis memiliki kedudukan sebagai asisten 

pascaproduksi, yang merupakan bagian dari departemen pascaproduksi di 

Cinesurya. Tanggung jawab yang diberikan kepada penulis merupakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan proses dari tahap pascaproduksi Marlina the 

Murderer in Four Acts.  

2. Koordinasi 

Berikut merupakan alur koordinasi yang penulis lakukan di Cinesurya: 

 

 

 

 

 

Produser Sutradara Manajer 

Pascaproduksi 

Asisten 
Pascaproduksi 

(penulis) 

REVISI 

(sumber : dokumen pribadi) 
Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Sebagai asisten pascaproduksi selama praktik kerja magang, penulis membantu 

para produser dan manajer pascaproduksi untuk mempersiapkan seluruh 

keperluan terkait pascaproduksi seperti, membantu mengkontak cast untuk 

keperluan sound post, membantu syut behind the scene music recording, 

mepersiapkan transkrip untuk interview terkait press kit, mengurus dokumen visa 

kru dan cast untuk festival film Cannes, dsb. Berikut merupakan tabel yang berisi 

kegiatan dan tugas yang dilakukan penulis kerjakan selama praktik kerja magang: 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang di Cinesurya 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. Minggu 
Ke-1  
(1 Maret 
2017 – 
5 Maret 
2017) 

• Audio Post @ 

Studio Crossfade, 

• Update Subtitle 

• Audio post yang dilaksanakan 

di studio Crossfade, di 

antaranya; Dialog Recording, 

Foley recording, Sound mixing, 

dan mendapatkan Dolby lisence 

untuk film Marlina the 

Murderer in Four Acts. 

• Mengurus data pengeluaran 

harian terkait audio post di 

studio Crossfade. 

• Mengurus konsumsi harian 

untuk cast dan kru. 

• Copy data dialog list untuk 

melakukan recording audio. 

• Mengurus subtitle film, 

menyesuaikan dengan 

penekanan serta intonasi dialog 

pada film. 

• Menuliskan subtitle di dalam 
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data XML yang dimiliki oleh 

manajer pascaproduksi. 

• Menginput data pengeluaran 

harian di excel.  

• Mengurus kwitansi data 

pembayaran transport para cast 

dan kru. 

• Membuat pembukuan data 

keuangan audio post di 

crossfade studio.  

2. Minggu 
Ke-2 
(6 Maret 
2017 – 
10 Maret 
2017) 
 

• Meeting 

• Mengurus VFX 

list 

 

• Meeting dengan departemen 

kamera untuk menentukan 

bagian – bagian adegan yang 

harus diisi dengan VFX serta 

menentukan bagian – bagian 

shot yang ingin di grading. 

• Menyatukan VFX list dengan 

tabel yang diberikan oleh 

sutradara guna mempermudah 

produser untuk diberikan 

kepada team VFX (Macrograph 

– Korea Selatan). 

3. Minggu 
Ke-3 
(13 
Maret 
2017 – 
17 Maret 
2017) 

Dokumen Passport 

 

 

• Mengurus dokumen terkait 

perpanjangan passport, 

menghubungi tempat 

perpanjangan passport.  

• Mengumpulkan data – data 

milik sutradara dan para 

produser guna perpanjangan 

passport. 
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• Perpanjangan passport 

dilakukan untuk kebutuhan 

sutradara dan para produser 

terkait festival film Cannes di 

Paris dan colour grading film di 

Paris. 

4. Minggu 
Ke-4 
(20 
Maret  
2017 – 
24 Maret 
2017) 

Music Recording @ SAE 

Institute 

 

• Mengurus data pengeluaran 

harian terkait Music Recording 

di studio SAE Institute. 

• Syut behind the scene dan 

rekam sound music recording. 

• Mengurus konsumsi harian 

untuk para pemain musik dan 

kru. 

• Memastikan berjalannya music 

recording sesuai dengan jadwal 

yang sudah dibuat oleh 

Produser hingga usai. 

• Menginput data pengeluaran 

harian di excel.  

• Mengurus kwitansi data 

pembayaran transport para 

pemain musik. 

• Me-rekap bon – bon data 

pengeluaran dari music 

recording.  

5. Minggu 
Ke-5 
(27 
Maret 
2017 – 1 
April 

Press Kit • Melakukan interview bersama 

Prima Rusdi, terkait proses 

darimana ide cerita datang, 

development, produksi hingga 
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2017) pascaproduksi. 

• Transkrip hasil interview untuk 

dijadikan bahan press release 

yang akan diberikan kepada 

media  dan menjadi bahan 

untuk press conference.  

• Meeting dengan Mas Ncop 

selaku desainer untuk film 

Marlina the Murderer in Four 

Acts, untuk membuat poster, x 

banner dan berbagai desain 

yang digunakan untuk press 

conference serta bahan promosi.  

6. Minggu 
Ke-6 
(2 April 
2017 – 
6 April 
2017) 

Memantau kegiatan kerja 

di Kantor dan Persiapan 

dokumen untuk kegiatan 

colour grading di Paris. 

• Setelah melakukan meeting 

untuk membuat VFX list serta 

grading list, seluruh data yang 

sudah dibuat dibawa ke Paris 

oleh Sutradara, para Produser 

dan Manajer pascaproduksi 

untuk melakukan proses colour 

grading di Paris. 

• Mempersiapakan travel 

insuranc untuk sutradara, 

produser dan manajer 

pascaproduksi. 

• Memastikan booking-an 

akomodasi (penginapan dan 

transport) yang sudah disiapkan 

oleh produser.   

• Memantau kegiatan di kantor 
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selama sutradara, produser dan 

manajer pascaproduksi berada 

di Paris. 

• Menginput data pengeluaran 

harian di excel. 

7. Minggu 
Ke-7 
(7 April 
2017 – 
25 April 
2017) 

Persiapan Visa Cannes • Setelah Marlina the Murderer 

in Four Acts diumumkan 

mendapatkan kesempatan untuk 

menjadi salah satu film yang 

masuk ke dalam Director’s 

Fortnight di Festival Film 

Cannes, penulis selaku asisten 

pasca produksi mempersiapkan 

berbagai dokumen guna 

pembuatan visa terkait kru dan 

cast yang akan menghadiri 

Director’s Fortnight di Cannes. 

• Mempersiapkan paspor, ktp, 

formulir pengisian visa untuk 

meperoleh visa Schengen. 

• Mempersiapakan travel 

insurance untuk kru dan cast. 

• Memastikan booking-an 

akomodasi (penginapan dan 

transport) yang sudah disiapkan 

oleh produser.   

8. Minggu 
Ke-8 
(26 April 
2017 – 
4 Mei 
2017) 

Persiapan Visa Cannes • Kembali memastikan 

kelengkapan data – data dan 

dokumen yang sudah 

dikumpulkan untuk diserahkan 
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ke pihak embassy. 

• Mengumpulkan dan mengurus 

pas foto para kru dan cast serta 

untuk dilampirkan pada saat 

pembuatan visa. 

• Menginput data pengeluaran 

harian di excel.  

• Me-rekap bon – bon data 

pengeluaran terkait pengurusan 

visa ke France embassy.  

9. Minggu 
Ke-9 
(8 Mei 
2017 – 
19 Mei 
2017) 

• Visa ke Embassy  

• Press Conference 

@ Plaza 

Indonesia, XXI 

• Menemani para cast dan kru ke 

France embassy untuk 

menyerahkan dokumen yang 

sudah disiapkan terkait 

pembuatan visa Schengen. 

• Memastikan pembuatan visa 

berjalan dengan lancar. 

• Menghubungi pihak embassy 

untuk mendapatkan surat 

khusus terkait visa yang 

diberikan oleh embassy karena 

keperluan Festival Film Cannes. 

• Memastikan tanggal 

pengambilan visa, setelah visa 

usai dibuat. 

• Membantu produser untuk 

menemani para tamu dan media 

untuk mengikuti press 

conference sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat. 
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• Membuat list media yang 

datang ke press conference. 

• Membantu kelancaran press 

conference yang di hadiri oleh 

BEKRAF, kru dan cast film 

Marlina the Murderer in Four 

Acts, perwakilan dari HOOQ 

Indonesia, Kaninga Pictures,  

France Embassy, dsb. 

• Memberi batasan waktu kepada 

media untuk melakukan sesi 

interview langsung dengan cast. 

• Membagikan press release 

kepada setiap tamu yang 

diundang dan media yang 

datang.  

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama praktik kerja magang di Cinesurya Production. penulis berperan sebagai 

asisten pascaproduksi bersama rekan penulis, Finna Amalia. Dalam waktu tiga 

bulan, penulis berkesempatan untuk terlibat di proyek besar yaitu pascaproduksi 

film Marlina the Murderer in Four Acts. Penulis membantu merekap dan mendata 

keuangan harian terkait dengan tahap pascaproduksi ini. Selain itu, penulis juga 

mendapat kesempatan belajar untuk mengurus proses pembuatan visa ke embassy 

dari pengurusan dokumen hingga pengambilan visa. Penulis juga mendapat 

kesempatan untuk membantu mengurus press conference film Marlina the 

Murderer in Four Acts yang diadakan di Plaza Indonesia XXI pada 12 Mei 2017.  

 Beberapa proyek besar dalam pascaproduksi pada film Marlina the 

Murderer in Four Acts ini dilaksanakan karena film ini merupakan co-produksi 

bersama dengan Kaninga Pictures (Indonesia), Sasha & Co Production (Perancis), 
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Astro Shaw (Malaysia), HOOQ Originals (Singapura), dan Purin Pictures 

(Thailand).  

 Film ini merupakan film yang terseleksi di Asian Project Market di Busan 

International Film Festival 2015, dan Cinefondation L’Artier Cannes Film 

Fesitval 2016. Film ini mendapat dukungan biaya dari Talents Tokyo Next 

Masters Support Programme dan subsidi dari Cinémas du Monde dari Kementrian 

Luar Negeri Perancis. Selain mendapat dukungan biaya dari Talents Tokyo Next 

Masters Support Programme, Mouly Surya selaku sutradara merupakan salahsatu 

alumni dari Talents Tokyo pada tahun 2010. Hal tersebut melatar-belakangi, 

proyek pembuatan VFX pada film ini yang dilaksanakan di Macrograph, Korea 

Selatan.  

 Selain itu, Cinémas du Monde merupakan program yang dibuat oleh 

Kementrian Perancis, untuk memberikan subsidi yang harus dikeluarkan sebagian 

besar pada tahap pascaproduksi. Sehingga melatar-belakangi adanya tahap film 

grading yang dilaksanakan di Paris, serta tujuan terbesar mereka adalah untuk 

menembus Directors’ Fortnight di Festival Film Cannes.  

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Di bawah ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proses kerja yang 
penulis lakukan selama praktik kerja magang di Cinesurya Production. 

3.3.1.1.   Audio Post di Studio Crossfade 

Audio post untuk film Marlina the Murderer in Four Acts merupakan proyek 

pertama yang penulis ikuti dalam melakukan praktik kerja magang di Cinesurya 

Production. Selama membantu produser dan manajer pascaproduksi dalam tahap 

audio post ini, penulis bertanggung jawab dalam beberapa hal yang dilakukan 

bersama dengan Finna Amalia selaku asisten pascaproduksi. Berikut tujuan 

kegiatan dan uraian kegiatan yang penulis lakukan:  

1. Tujuan Kegiatan 

Film Marlina the Murderer in Four Acts di produksi di Sumba Timur salah 

satunya lokasinya adalah Bukit Warinding.  

Peran asisten pascaproduksi..., Anadya Ayesha Riawan, FSD UMN, 2017
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Lokasi ini membuat kru sound recordist kesulitan dalam merekam suara dengan 

sempurna. Merekam suara pada lokasi outdoor memang membuat beberapa 

kendala tertentu contohnya adalah tidak dapat merekam dialog di lokasi karena 

kondisi angin yang kencang. Sehingga produser memutuskan untuk melakukan 

audio dialog recording, foley recording dan sound mixing guna memperbaiki 

kualitas suara yang belum dapat direkam sempurna di lokasi syuting.  

 

2. Uraian Kegiatan 

Selama satu minggu penulis berada di Studio Crossfade, penulis bertanggung 

jawab untuk menggandakan dan membagikan dialog list yang diberikan sutradara 

untuk melakukan audio dialog recording. Berikut merupakan contoh dialog list 

yang diberikan oleh sutradara. 

Gambar 3.2. Marlina The Murderer in Four Acts – Official Trailer  
( sumber : Marlina The Murderer in Four Acts Offical Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikgy2Xukwng ) 
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proses audio dialog recording dilaksanakan di beberapa ruangan khusus untuk 

recording dialog dan mixing audio di studio crossfade. Berikut merupakan 

ruangan yang digunakan. 

 

Selain itu, penulis juga bertanggung jawab untuk mencatat seluruh pengeluaran 

harian yang di keluarkan selama audio post dilaksanakan di studio crossfade 

seperti pengeluaran konsumsi, tranportasi untuk kru dan cast. Berikut merupakan 

tabel yang data pengeluaran harian yang telah penulis buat di studio crossfade. 

Gambar 3.3. Dialog List Marlina the Murderer in Four Acts 

Gambar 3.4. Ruangan Recording dan Mixing Audio di Studio Crossfade 

Peran asisten pascaproduksi..., Anadya Ayesha Riawan, FSD UMN, 2017
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3.3.1.2.   VFX list untuk Macrograph Korea 

VFX list yang akan dikirimkan ke studio Macrograph di korea pada film Marlina 

the Murderer in Four Acts bertujuan untuk menyempurnakan beberapa bagian 

shot – shot yang belum terlihat riil dalam memperlihatkan adegan yang diambil 

ketika proses syuting berlangsung. Berikut uraian kegiatan yang penulis lakukan:  

 

1. Uraian kegiatan 

Penulis menyatukan screenshot bagian shot – shot yang telah dipilih oleh 

sutradara kedalam tabel list. Tabel list dilengkapi untuk dikirimkan ke pihak 

Macrograph guna memperjelaskan secara detail kebutuhan mengenai VFX yang 

diingkan oleh sutradara. Berikut merupakan tabel list VFX yang dilengkapi oleh 

penulis.  

 

 

 

Gambar 3.5. Tabel Data Pengeluaran Harian di Studio Crossfade 
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Selain itu penulis juga mengurus kontrak kerja yang diajukan oleh kedua belah 

pihak antara Cinesurya Production dan Macrograph dalam jangka waktu yang 

penyelesaian yang telah diberikan oleh Produser kepada Macrograph. Penulis 

mengirimkan dokumen tersebut ke kantor Macrograph menggunakan EMS.  

 

3.3.1.3.   Music Recording di Studio SAE Institute 

Music recording untuk film Marlina the Murderer in Four Acts merupakan 

proyek pada minggu ke – 4 penulis melakukan praktik kerja magang di Cinesurya. 

Selama membantu produser dan manajer pascaproduksi dalam tahap music 

recording ini, penulis bertanggung jawab dalam beberapa hal yang dilakukan 

bersama dengan Finna Amalia selaku asisten pascaproduksi. Berikut tujuan 

kegiatan dan uraian kegiatan yang penulis lakukan:  

Gambar 3.6. Tabel List VFX untuk Macrograph 

Gambar 3.7. Dokumen untuk Macrograph 
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1. Tujuan Kegiatan 

Music recording dilaksanakan dengan para pemusik yang sudah lihai dalam 

memainkan instrumen – instrumen yang digunakannnya, seperti pemain piccolo, 

trumpet, gitar, dan contrabass. Dibawahi oleh music supervisor, Yudhi Arfani, 

produser telah menyampaikan permintaan yang diberikan sutradara agar musik 

yang diciptakan sesuai dengan visi sutradara. Selain itu, music recording 

dilaksanakan untuk merekam suara khas gitar sumba yang ingin digunakan 

sebagai iringan musik dalam film Marlina the Murderer in Four Acts.  

 

2. Uraian Kegiatan 

Selama satu minggu penulis berada di Studio SAE Institute, penulis bertanggung 

jawab untuk merekam behind the scene kegiatan yang dilakukan selama music 

recording berlangsung.  

 

Selain itu, penulis juga bertanggung jawab untuk mencatat seluruh pengeluaran 

harian yang di keluarkan selama music recording dilaksanakan di studio crossfade 

seperti pengeluaran konsumsi, tranportasi  dan pembayaran fee untuk para 

pemusik. Berikut merupakan tabel yang data pengeluaran yang telah penulis buat 

di studio SAE Institute.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Kegiatan Music Recording di SAE Institute 
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3.3.1.4.   Pembuatan Press Kit 

Press conference yang akan dilaksanakan pada minggu ke – 9 membuat sutradara 

dan produser mulai menyiapkan bahan yang akan diberikan kepada tamu dan 

awak media pada press conference. Selain itu materi seperti poster, x banner, 

desain instagram dsb dibawah arahan produser mulai dikerjakan oleh Cak Ncop 

desainer yang menangani seluruh elemen desain pada film Marlina the Murderer 

in Four Acts. Berikut uraian kegiatan yang penulis lakukan: 

 

1. Uraian Kegiatan 

Produser mengundang Prisma Rusdi untuk melakukan interview bersama 

Sutradara dan para Produser terkait pembuatan Press Kit. Interview dilakukan di 

kantor Cinesurya yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam. 

 

Gambar 3.9. Tabel Data Pengeluaran Harian di SAE Institute 

Gambar 3.10. Interview Bersama Prisma Rusdi di kantor Cinesurya 
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Setelah proses interview dilaksanakan, penulis melakukan transkrip interview 

yang dikirimkan kepada Prisma Rusdi. Berikut merupakan transkrip interview 

yang telah penulis kerjakan. 

 

Selain itu, penulis juga melakukan meeting bersama para produser, manajer 

pascaproduksi dan Cak Ncop selaku desainer untuk membahas desain – desain 

yang harus dikerjakan dan dicetak untuk press conference. Berikut merupakan 

beberapa desain yang telah dicetak untuk press conference dan di tampilkan di 

media sosial. 

 

 

Gambar 3.11. Transkrip Interview Press Kit 

Gambar 3.12. Desain x Banner dan Background Press Conference 
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3.3.1.5.   Persiapan dan Pembuatan Visa untuk Festival Film Cannes 

Setelah Marlina the Murderer in Four Acts diumumkan mendapatkan kesempatan 

untuk menjadi salah satu film yang masuk ke dalam Director’s Fortnight di 

Festival Film Cannes, penulis selaku asisten pasca produksi mempersiapkan 

berbagai dokumen guna pembuatan visa terkait kru dan cast yang akan 

menghadiri Director’s Fortnight di Cannes, Perancis. Berikut uraian kegiatan 

yang penulis lakukan: 

 

1. Uraian Kegiatan 

Penulis menyiapkan dokumen - dokumen pribadi milik kru dan cast . Penulis 

mempersiapkan paspor, ktp, dan formulir pengisian visa untuk meperoleh visa 

Schengen. Visa Schengen adalah visa khusus yang dapat dimiliki traveler untuk 

menjelajahi negara Uni Eropa. Tercatat, ada 25 negara (22 negara Uni Eropa dan 

3 non-Uni Eropa) salah satunya adalah Perancis. Selain itu penulis juga 

menyiapkan surat visa untuk France Embassy agar mendapatkan jalur khusus 

terkait pembuatan visa untuk Festival Film Cannes. Berikut merupakan dokumen 

– dokumen milik kru dan cast yang telah penulis siapkan untuk pembuatan visa. 

Gambar 3.13. Desain Official Trailer untuk Sosial Media 
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Selain itu, penulis juga mempersiapkan travel insurance dan flight ticket yang 

sudah di pesan oleh produser untuk para kru dan cast. Berikut merupakan 

travel inscurance dan flight ticket untuk kru dan cast.  

Gambar 3.14. Form Visa Schengen 

Gambar 3.15. KTP Milik Kru dan Cast 

Gambar 3.16. Passport Milik Produser Sutrada dan Manajer Pascaproduksi 
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Setelah data – data dikumpulkan, penulis beserta kru dan cast berangkat ke 

France Embassy untuk mengikuti tahap wawancara Visa Schengen. Penulis 

membawa seluruh dokumen milik kru dan cast, lalu mengontak Mr. Anthony 

selaku perwakilan dari France Embassy untuk memberikan izin jalur khusus 

terkait pembuatan visa untuk Festival Film Cannes. Penulis bertemu dengan 

Mr. Anthony di France Embassy lalu Mr. Anthony memberikan surat izin 

yang diberikan kepada bagian pembuatan Visa. Setelah itu, proses pembuatan 

visa memakan waktu sekitar 1 minggu. Penulis kembali datang untuk 

Gambar 3.17. Data Assist Card Travel Insurance untuk Kru dan Cast 

Gambar 3.18. E – Ticket flight ke Cannes milik Kru dan Cast 
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mengambil visa – visa yang sudah dikeluarkan. Penulis membawa visa – visa 

ke kantor, lalu dibagikan oleh produser kepada kru dan cast di kantor 

Cinesurya.  

 

3.3.1.6.  Press Conference Marlina the Murderer in Four Acts di Plaza 

Indonesia XXI 

Press conference untuk film Marlina the Murderer in Four Acts merupakan 

proyek terakhir yang penulis ikuti dalam melakukan praktik kerja magang di 

Cinesurya Production. Selama membantu produser dan manajer pascaproduksi 

pada Press conference ini, penulis bertanggung jawab dalam beberapa hal yang 

dilakukan bersama dengan Finna Amalia selaku asisten pascaproduksi. Berikut 

tujuan kegiatan dan uraian kegiatan yang penulis lakukan:  

 

1. Tujuan Kegiatan 

Ketika film Marlina the Murderer in Four Acts diumumkan untuk mendapatkan 

kesempatan menjadi salah satu film yang lolos dalam Director’s  Fortnight 

rangkaian acara dalam festival Film Cannes 2017, Produser kemudian 

menyelenggarakan press conference yang diadakan di Plaza Indonesia XXI pada 

12 Mei 2017. Press conference ini mengawali jejak pertama, awal film Marlina 

the Murderer in Four Acts diumumkan di media.  

 

 

 

 

Gambar 3.19. Kegiatan Press Conference Marlina the Murderer in Four Acts 
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Berikut merupakan rundown acara dan cue card untuk MC dalam press 

conference Marlina the Murderer in Four Acts. 

 

2. Uraian Kegiatan 

Kegiatan interview untuk press kit bersama dengan Prima Rusdi yang telah 

dilaksanakan di kantor Cinesurya, kemudian dikaji kembali oleh produser untuk 

membuat press release yang diberikan kepada media dan tamu undangan. Penulis 

memiliki tanggung jawab untuk membagikan press release kepada media dan 

tamu undangan kemudian penulis juga membuat data list media yang datang pada 

press conference tersebut. Berikut merupakan press release yang diberikan oleh 

produser kepada penulis dan data media yang telah penulis buat pada press 

conference. 

 

Gambar 3.20. Cue Card dan Rundown acara Press Conference 

Gambar 3.21. Press Release Marlina the Murderer in Four Acts 
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3.3.2.   Kendala yang Ditemukan 

Selama magang sebagai asisten paskaproduksi, ada beberapa kendala yang penulis 

temukan. Pertama yaitu perihal produksi, dimana penulis merasa sebagai 

filmmaker harus memperhatikan seluruh hal yang dilaksanakan ketika produksi 

termasuk pengambilan suara. Paskaproduksi memang merupakan sebuah tahap 

dimana seluruh elemen gambar dan suara diolah agar menjadi sebuah film yang 

diinginkan sutradara. Namun, kendala yang dialami akan lebih sulit apabila 

banyak hal yang dapat dilakukan di proses produksi kemudian di lempar ke tahap 

paskaproduksi. Kemudian untuk mengelola sebuah tahap paskaproduksi, 

dibutuhkan manajer paskaproduksi yang mengerti elemen – elemen dalam proses 

paskaproduksi lebih dalam lagi seperti, studio editing VFX, audio post dan colour 

grading.  

 Manajer paskaproduksi juga diharapkan mengerti mengenai distribusi film 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali, tahap paskaproduksi kurang 

diperhatikan oleh filmmaker di Indonesia, namun setelah praktik kerja magang 

dilakukan penulis di Cinesurya Production, penulis lebih menghargai proses tahap 

paskaproduksi yang tidak kalah rumit dengan produksi. Selain itu, penulis 

memahami lebih dalam mengenai production value yang ingin dicapai oleh 

sutradara di tahap paskaproduksi ini. Tahap paskaproduksi adalah tahap 

penyempurnaan sebelum film di distribusikan. 

 

Gambar 3.22. Data List Media dalam Press Conference Marlina the Murderer in Four Acts 
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2.1.1. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang penulis terka dari praktik kerja magang ini adalah, untuk para 

filmmaker kemudian lebih teliti dan tidak meremehkan proses paskaproduksi. 

Terkadang, proses produksi lebih diperhatikan oleh filmmaker namun 

paskaproduksi merupakan tahap lain dimana filmmaker harus berusaha 

menyempurnakan production value dari film mereka.  

 Solusi yang penulis temukan lebih kepada solusi yang penulis lihat dan 

terka selama praktik kerja magang dilaksanakan. Penulis merasa, pembelajaran 

yang didapatkan pada praktik kerja magang ini lebih banyak didapatkan dari hal – 

hal yang penulis lihat dan terka di tempat kerja dibandingkan dengan pekerjaan 

yang diberikan kepada penulis. Penulis tidak menemukan kesulitan yang signfikan 

dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Produser kepada penulis selaku 

asisten pascaproduksi. Penulis lebih banyak mendapatkan solusi dari kendala – 

kendala yang dialami oleh Cinesurya Production dalam melewati proses 

pascaproduksi ini.  
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