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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sebuah tahap pascaproduksi, rumah produksi membutuhkan sebuah tim 

untuk memegang andil dalam mengerjakan berbagai proses yang harus dijalani 

dalam tahap ini. Asisten pascaproduksi dibutuhkan untuk mengelola berbagai 

proses dalam pascaproduksi tersebut. Sehingga penulis menggunakan kesempatan 

magang ini untuk belajar mengenai hal – hal yang terkait dengan pascaproduksi 

terutama dalam film panjang.  

 Salah satu alasan penulis dalam memilih peran asisten pascaproduksi 

dalam kesempatan magang ini, karena penulis merasa kurangnya wawasan 

terhadap proses tahapan pascaproduksi dalam sebuah film. Sehingga dengan 

menjadi asisten pascaproduksi, penulis dapat mempelajari detail – detail pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam pascaproduksi. Penulis juga merasa bahwa 

pascaproduksi seringkali kurang diperhatikan oleh para filmmaker dalam 

membuat film. Sehingga dengan mempelajari proses pascaproduksi ini, penulis 

dapat memahami hal – hal yang belum penulis pelajari dalam perkuliahan terkait 

pascaproduksi. 

 Penulis pun memilih tempat kerja magang di Cinesurya Production, karena 

Cinesurya merupakan salah satu rumah produksi yang sudah memproduksi film 

panjang dengan karya – karya yang bergengsi di ranah nasional maupun 

internasional. Penulis merasa Cinesurya merupakan salah satu rumah produksi 

yang memperhatikan value dari sebuah film dengan cukup detail. Sehingga 

penulis tertarik untuk menjadi asisten pascaproduksi di Cinesurya. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Penulis melakukan kerja magang di Cinesurya Production dengan tujuan 

memperoleh pengalaman dalam bidang pascaproduksi di sebuah film panjang. 

Selain pengalaman, penulis juga memperluas koneksi dalam bidang produksi dan 
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pascaproduksi dalam film panjang. Penulis merasa berangkat dari pengalaman 

kerja dan koneksi ini, dapat membantu penulis dalam membuka jalan pekerjaan. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang  

Penulis melakukan kerja magang di Cinesurya Production selama tiga bulan, di 

mulai dari tanggal 1 Maret 2017 hingga 19 Mei 2017. Pelamaran kerja dilakukan 

setelah penulis mengajukan tempat magang kepada dosen terlebih dahulu. Setelah 

itu, penulis membuat Curriculum Vitae dan Portfolio untuk diajukan ke 

Cinesurya. Lalu penulis melakukan interview dan memulai praktik kerja magang. 

 Waktu kerja dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat di Kantor 

Cinesurya di Jl. Wijaya VII no. 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jam 

kerja dimulai dari pukul 08.00 – pukul 19.00 dengan jam istirahat yang fleksibel 

setiap harinya. Namun, terkadang jam kerja bersifat fleksibel, dan bisa berubah-

ubah, tergantung dengan proyek dan kegiatan yang dilakukan. Misalnya seperti 

kegiatan Sound Post yang dilakukan di Studio Crossfade dan berlangsung setiap 

hari Sabtu dan Minggu di bulan April dan Mei bisa memakan waktu lebih dari 

jam kerja yang dilakukan di kantor Cinesurya. 
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