
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



! 11!

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Pada saat penulis melaksanakan proses magang, penulis ikut peran dalam  

produksi TVC Commercial (TVC) Pertamina, Blaster Pop dan yang terakhir 

Indocaffemix. Ketiga TVC tersebut penulis berperan sebagai Producer Assistant. 

Selama penulis menjabat sebagai Producer Assistant penulis bertanggung jawab pada 

berbagai produser-produser di masing-masing project, yaitu Gita dan Boy 

Simangunsong. Dalam melakukan perkerjaan penulis dibimbing oleh Production 

Assistant Freelance, Amry Ramadhan. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Sebagai Production Assistant tugas yang dilakukan oleh penulis di Growing 

Up Films adalah membantu segala kebutuhan, seperti dalam proses pengecekan alat, 

pembuatan showreel. Showreel adalah portofolio dalam bentuk video, sehingga ketika 

executive producer melakukan pitching Executive Producer akan membawa berbagai 

showreel yang telah dibuat oleh rumah produksinya. Pitching  adalah momen dimana 

ketika pengiklan akan membuat iklan dan menentukan rumah produksi mana yang 

pantas untuk membantu pengiklan dalam membuat iklan produk pengiklan tersebut. 

Selain itu penulis juga terlibat dalam pembuatan booklet untuk dipresentasikan 

kepada Client dan Agency, monitoring proses casting talent dan fitting, survey lokasi 

syuting juga melakukan pra dan pasca produksi di kantor PERTAMINA. Booklet 

adalah sebuah buku kecil yang terutama digunakan untuk mewakili perusahaan dan 

rincian produk. Booklet juga ibaratanya sebuah utusan yang membawa pesan penting. 

Penampilan dan desain booklet adalah mewakili gambaran sebuah perusahaan. 
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Seorang marketing sangatlah penting memiliki tools untuk membantu meningkatkan 

penjualan. Booklet adalah solusi ideal untuk meningkatkan bisnis Anda karena buku 

itu sendiri menjelaskan setiap segala sesuatu dan tentang produk dengan bantuan 

gambar. Sebuah booklet yang mempunyai desain dan kualitas yang baik selalu 

menjadi titik untuk menarik perhatian sejumlah besar klien dalam bidang periklanan, 

kemudian dalam proses produksi khususnya pada saat shooting atau eksekusi iklan 

tersebut biasanya rumah produksi akan membuat mini booklet untuk mempermudah 

DOP dan kru-kru lainnya sebab lebih praktis karena bentuknya yang lebih kecil dan 

dapat di bawa kemana-mana oleh para kru. Bagian yang harus memiliki mini booklet 

adalah DOP karena DOP bertugas untuk mengikutin angle yang telah ditentukan 

dalam final PPM. DOP adalah Director Of Photography. Dialah orang yang 

berurusan langsung dengan kamera dan menentukan angle tiap scene.  

 

Berikut adalah tugas yang dilakukan penulis selama praktik kerja magang: 

Minggu Kegiatan 

Ke-1 ) Pengenalan lingkungan kerja di 

lokasi syuting pada proyek iklan 

Blaster Pop 

) Cek lokasi syuting (GOR 

Bulungan, Kebayoran Baru) 

) Membuat mini booklet, 

storyboard, pembagian divisi 

) Offline present “Blaster Pop” di 

kantor editing PYRAMID yang 

berada di setiabudi 
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Ke-2 ) Mengikuti proses pengeditan dan 

mixing TVC “Blaster Pop” di egg 

studio, kemang. 

) Online present TVC “Blaster 

Pop” di PYRAMID, setiabudi 

) Membuat beberapa showreel 

Ke-3 ) Mengelompokan beberapa 

showreel yang dibutuhkan oleh 

executive producer untuk pitching 

Ke-4 ) Meeting final (final PPM) untuk 

TVC “PERTAMINA” dengan 

agency dan client di kantor 

PERTAMINA, Jakarta Pusat. 

) Revisi storyboard untuk 

keperluan syuting. 

) Membuat booklet dan mini 

booklet. 

) Proses recee indocaffe coffemix 

ke Jakarta Grand Cakung, dan 

beberapa objek wisata di kawasan 

Ancol 

Ke-5 Libur Lebaran 

Ke-6 ) Syuting proyek “PERTAMINA” 

yang berlokasi di Pangandaran, 

Green Canyon, pantai batu karas. 

Proses produksi iklan..., Mesakh Aprianus, FIKOM UMN, 2014



! 14!

) Menyiapkan beberapa keperluan 

tim unit dan produksi 

) Membantu PA (Producer 

Assistant) pada saat syuting 

Ke-7 ) Membuat keperluan name tag 

untuk crew (TVC Indocaffe 

Coffemix) 

) Workshop talent roller blade di 

lapangan daerah panglima polim. 

) Workshop drifter untuk talent 

yang berkolasi di ancol bersama 

producer (TVC Indocaffe 

Coffemix) 

Ke-8 Sound mixing Dermatrix dan 

PERTAMINA di egg studio kemang. 
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3.3 Pembahasan 

 3.3.1 Proses Pelaksanaan  

 Dalam pembuatan TVC membutuhkan proses yang sangat panjang dan tugas 

dari seorang Production Assistant adalah bertanggung jawab membantu produser 

dalam pra produksi, produksi, dan pascaproduksi.  

Menurut Zettl (2006) tahapan produksi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 

• Praproduksi adalah dimana semua persiapan aktivitas sebelum masuk ke 

studio atau lapangan 

• Produksi adalah saat seluruh crew dan perlatan mulai ditempatkan di lapangan 

atau studio. Pengambilan gambar dan perekaman suara adalah inti dari 

produksi 

• Pascaproduksi adalah saat mengedit video dan suara agar tersinkronisasi. 

Perbaikan warna, perubahan level suara dan penambahan efek-efek gambar 

dan suara dilakukan saat editing. 

 Selama praktik kerja magang penulis mengikuti semua tahapan dalam 

produksi. Berikut alur kerja proses pembuatan TVC pada saat penulis melakukan 

kerja magang. 

3.3.1.1 Tahap Praproduksi  

 Perencanaan tahap awal yang baik tentu akan menghasilkan hasil akhir yang 

baik juga. Oleh karena itu, perencanaan menjadi hal penting dalam praproduksi. 

Tahap praproduksi adalah tahap dimana segala materi dipersiapkan secara matang 

sebelum masuk ke dalam tahap pascaproduksi. 

 Pada tahap ini segalanya dipersiapkan mulai dari pengumpulan crew, 

menyiapkan storyboard, casting talent, penentuan konsep, biaya, menentukan 
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schedule shooting dan lain-lain. Proses ini dilaksanakan pada saat meeting oleh 

seluruh crew.  

 Dalam meeting biasanya tim kreatif dan sutradara akan mempresentasikan 

storyboard dan ide dari sebuah iklan. Gerald Millerson (2008:34) mendefinisikan 

storyboard sebagai serangkaian sketsa yang merupakan visualisasi dari pemikiran 

sang sutrada tentang bagaimana pandangan mereka tentang suatu scene. Lane dkk 

(2007) menambahkan fungsi dari storyboard yaitu  

• Untuk memastikan angle gambar 

• Untuk memastikan angle terbaik 

• Untuk memastikan ruang gerak talent 

• Untuk memastikan jumlah shoot; dan  

• Untuk memastikan waktu tiap scene 

 Tugas penulis pada tahap ini adalah merangkum dari semua materi yang ada 

dan telah direvisi dan kemudian disusun ke dalam booklet. Penulis mencatat hal-hal 

yang menjadi persetujuan dari kedua belah pihak. Sutrada dan produser memberikan 

kepercayaan pada penulis untuk merevisi bahasa atau kalimat yang ada di storyboard 

yang dibuat oleh sutradara agar lebih mudah dimengerti. Kemudian storyboard 

tersebut akan dibagikan kepada seluruh unit produksi. 

3.3.1.2 Tahap Produksi 

 (Suyanto, 2005:176)Tahap produksi adalah periode selama iklan televisi 

diproduksi secara komersial. Tahap ini meliputi kegiatan syuting, perekaman suara, 

pengaturan pencahayaan, dan pemilihan kamera. Hari-hari selama syuting 

berlangsung adalah hari-hari yang panjang dan melelahkan. Jika ingin membuat iklan 

televisi tentang profil suatu perusahaan yang berdurasi 30 menit, paling tidak 
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memerlukan waktu syuting sekitar 1-4 minggu atau lebih. Jadi, kita memerlukan 

waktu syuting sekitar 2-7 hari untuk membuat iklan televisi berdurasi 30 detik.  

 Tahap produksi adalah tahap pengambilan gambar (Morissan, 2010:368). 

Dalam tahap ini penulis dituntut untuk membantu segala hal teknis dengan upaya 

segala sesuatunya berjalan dengan lancar khususnya pada proses pengambilan 

gambar. Selama proses produksi, penulis berada di bawah koordinasi executive 

producer, producer, director, dan assistant director.  

 Menurut Lane (2007:609) proses produksi dibagi ke dalam beberapa fase 

yaitu: 

) Prelight adalah tahap menetapkan dan menempatkan lampu atau penataan 

cahaya untuk scene tertentu. 

) Shooting adalah tahap pengambilan gambar dilakukan harus mendekati 

dengan apa yang sudah digambarkan sebelumnya 

) Wrap adalah tahap penyelesaian produksi. Semua kru dianggap sudah selesai 

menyelesaikan tugasnya 

) Editing offline adalah tahap syuting sudah selesai dilakukan. Penambahan 

audio, title, dan penambahan warna yang dilakukan di proses pasca produksi 

dan nantinya video tersebut siap ditayangkan di televisi. 

  

 Penulis akan menjabarkan proses saat syuting TVC PERTAMINA yang 

dilakukan di pangandaran. Pada pukul 04.00 pagi, penulis beserta kru berangkat ke 

lokasi syuting pertama yaitu di green canyon Pangandaran. Sehari sebelum syuting 

penulis sudah tiba di pangandara dengan maksud untuk mempersiapkan segala 

sesuatunya agar ketika shooting tidak terjadi miss communication. Penulis pergi ke 
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lokasi syuting bersama production assistant, producer, art director, assistant director, 

dan unit manager. 

 Hal yang pertama kali penulis lakukan di lokasi syuting adalah menyiapkan 

storyboard di ruangan Director, Agency, dan Client. Storyboard tersebut digunakan 

untuk mengetahui proses pengambilan gambar. Selain itu juga, penulis membagikan 

breakdown sheet ke seluruh unit agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan 

tepat waktu. Breakddown sheet adalah urutan-urutan lokasi dan angle apa saja yang 

akan diambil pada hari itu, breakdown sheet hampir sama dengan rundown. 

 Hari pertama syuting selesai pada pukul 19.00 sore karena scene terakhir 

dipantai di dekat penginapan, setelah selesai syuting penulis langsung bergegas 

kembali ke penginapan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri duntuk hari kedua. 

 Keesokan harinya pada pukul 04.00 pagi juga penulis berangkat bersama kru 

ke lokasi syuting kedua yaitu di sungai pucang untuk mengambil beberapa frame 

yang terdapat pada storyboard. Syuting pada hari kedua selesai pada pukul 18.00  

sore. Selesainya syuting tersebut seluruh kru langsung kembali ke Jakarta dan 

melakukan proses offline (editing). 
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Berikut Director Board TVC PERTAMINA “17 Agustus” 

 

Gambar 3.1 Director Board Tvc PERTAMINA “ 17 Agustus” 

Director’s Shooting Board

1a.(WS) Pemandangan di pedalaman 
Kalimantan di pagi hari. 

1b.Mobil pickup membawa drum-drum 
Pertamina melintas di hutan (jalan kosong) 
yang sepi. 

2.(MCU) Bendera merah putih yang sudah 
usang berkibar di antenna mobil itu.

3.(MWS) Kabut pagi hari merayap di daerah 
sungai (MS) Matahari mulai menerobos 
diantara pepohonan.

4.(WS) Mobil pickup pengangkut drum-
drum Pertamina sampai ujung jalan di tepi 
sungai.

5.(MWS) Mereka disambut karyawan yang 
langsung mengangkat drum-drum itu ke 
perahu yang berada di dermaga.

 

Director’s Shooting Board

6a.(MS) Nahkoda perahu memasang 
bendera merah putih yang baru 
menggantikan bendera yang lama di 
buritan kapal itu. 

6b.Kemudian dia memberi tanda untuk 
segera berangkat.

7.(WS) Pagi itu penduduk sekitar sungai 
mulai beraktifitas dan sebagian ada yang 
melintas di sungai itu.

8.(MWS) Tampak penduduk pinggiran 
sungai yang sedang memasang jajaran 
bendera merah putih menyapa mereka 
yang melintas.

9.(MS) Di tengah perjalanan tampak 
seorang anak lelaki berlari mencegat untuk 
ikut menumpang.

10.(MCU) Si anak dengan seragam sekolah 
membawa bendera yang terlipat rapi dan 
kemudian memasukkannya ke dalam tas.
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Director’s Shooting Board

11a.(WS) Perahu melewati sungai yang 
berliku. 

11b.Dan tampak daerah aliran sungai mulai 
menyempit.

12.(MS) Tiba-tiba perahu terhenti… 
terhalang banyak batang-batang pohon 
dan derasnya jeram sungai itu.

13.(MWS) Nahkoda dan awak perahu 
segera menyingkirkan batang-batang 
pohon itu, menyusunnya seperti jalur dan 
bersama mendorong perahu itu agar bisa 
melewati jeram.

14.(MS) Drum-drum itu juga di ikat dan 
kemudian ditarik bersama. 

15.(MWS) Perahu sudah melewati jeram itu 
dan si anak bersorak riang.

 

 

Director’s Shooting Board

16.(MS) Muatan drum Pertamina itu 
kembali dinaikkan ke perahu.

17a.(MCU) Si anak dengan ekspresi 
semangatnya. 

17b.(MS) Dia membuka benderanya dan 
mengibarkannya di udara.

18.(WS) Perahu kemudian terus berjalan 
membelah sungai di hutan pedalaman itu.

19.(WS) Helikopter (3D) melewati kampung 
nelayan yang sedang berhias untuk 
agustusan, beberapa perahu nelayan 
sedang mengisi bahan bakar dan juga 
mengangkut drum-drum untuk dibawa ke 
pulau lainnya.

20.(MS) Seorang anak kampung nelayan 
berlarian memegang bendera yang akan di 
pasang ke perahu dan diikuti teman-
temannya.
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Director’s Shooting Board

21.(MWS) Matahari sudah naik dan tampak 
megahnya siluet Rig Offshore North West 
Java.

22.(MS) Ombak tampak saling berkejaran 
di lautan luas.

23.(WS) Para pekerja rig memulai aktifitasnya.

24.(MWS) Mereka tampak bersiap siap di 
ajungan rig itu dan berdiri di posisi masing-
masing.

25.(MS) Tiga orang berbaris, 1 orang 
pembawa bendera merah putih dan 2 
orang disampingnya sebagai pengawal.

26.(WS) (POV Helikopter) terbang menuju 
rig dan memutar mengelilingi sekitar rig.

 

Director’s Shooting Board

27.(WS) (POV Helikopter) mengitari platform 
dimana saat itu upacara menaikkan bendera 
merah putih. 

28.(MCU) Terlihat semua barisan wajah-
wajah pekerja keras di tengah laut itu 
memberi hormat pada bendera merah putih 
yang sedang dikibarkan.

29.(MS) Bendera merah putih telah berkibar 
di atas rig.

30.(MWS) (POV Helikopter) pemandangan 
samudra dan kemegahan rig.

31. (WS) (Stock Footage) cityscape kota 
Jakarta. (Stock Footage) (Mapping di 
gedung) Mobil balap melintas dari satu 
gedung ke gedung lainnya.

32.(Stock Footage) (Mapping di gedung) 
Matahari yang mulai tenggelam. Lampu-
lampu kota mulai menyala.
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Director’s Shooting Board

33.(Stock Footage) (Mapping di gedung) 
Bendera merah putih tampak berkibar dan 
terbang melewati gedung-gedung di 
Jakarta, kemudian revealing (Stock 
Footage) (Mapping di gedung) Mobil balap 
Rio Haryanto melintas dan mendahului 
mobil balap lawannya.

34.(MS) Anak kecil memegang bendera 
merah putih dibalik kaca, dia memandang 
keluar mengikuti lewatnya mobil balap 
sambil bersorak memberi semangat pada 
idolanya.

35.(Stock Footage) (Mapping di gedung) 
Mobil balap Rio Haryanto melesat mengitari 
bentuk-bentuk gedung.

36.(Stock Footage) (Mapping di gedung) 
Menampilkan Rio Haryanto bersemangat 
mengangkat tangannya, dia berhasil 
menjadi juara. 

37.(Stock Footage) (Mapping di gedung) 
Pendukung bersorak di grandstand.

38.(Stock Footage/Foto) (Mapping di 
gedung) Mobil balap Rio melesat melewati 
cityscape kota-kota / landmark dunia. 
(supers : nama negara/kota)

 

Director’s Shooting Board

39a.Bendera merah putih berkibar 39b.Revealing Supers dan Logo Pertamina.

 Dalam story board diatas terdiri dari beberapa frame. Dalam iklan satu menit 

tersebut terdapat 39 frame sehingga perpindahan dari frame yang satu dengan lainnya 

dapat terlihat cukup cepat. Frame adalah satuan terkecil dalam video. pada program 

flash, frame diumpamakan seperti kertas hvs yang telah digambar, dan contoh apabila 
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framenya kita perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti 5 kertas hvs 

dengan gambar yang sama.apabila kita merubah gambar salah satu frame, maka frame 

yang lain akan mengikuti perubahan gambar tersebut. karena frame tidak dapat berdiri 

sendiri. Seringkali kita jumpai fps dalam video, maksud dari fps adalah frame per 

second, fps adalah satuan dari jumlah frame yang ada dalam satu detik. 

 Selanjutnya, penulis juga melakukan aktivitas praproduksi lain berupa 

scheduling. Scheduling merupakan jadwal yang menjadi acuan proses produksi. 

Jadwal ini dibuat agar pelaksanaan proses produksi menjadi teratur dan tepat waktu 

 Proses produksi untuk iklan PERTAMINA “17 Agustus” dijadwalkan mulai 

pada tanggal 21 Juli 2014, ditandai dengan job confirmed pada tanggal tersebut. 

Kemudian proses syuting yang direncanakan mulai pada 5 Agustus 2014 dan selesai 

pada 6 Agustus 2014 sekaligus pada tanggal tersebut produksi offline juga berjalan 

(editor only) 

 Berikut adalah schedule untuk PERTAMINA “17 Agustus” 

Gambar 3.2 Schedule Produksi TVC PERTAMINA “17 Agustus"  

Production Schedule
timeline

Client:

Agency: SAATCHI SAATCHI

Project: Pertamina Corporate
Title: 17 Agustus

 Director: Agus Makkie
Post House: ELV

Full Grade ELTRA

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul

Job Confirmed PPM 

Meeting W/Client SHOOTING RIG Agency : 9.30 am

Time: 14:00 (dir only) Place : Pertamina holiday holiday

Place: PERTAMINA Client : 10 am

SHOOTING RIG Place : Pertamina

(dop only)

28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul 1-Aug 2-Aug 3-Aug

IDUL FITRI IDUL FITRI holiday holiday holiday holiday holiday

Shooting building JKT

by PH only

4-Aug 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug

Offline Present Online Editing Online Editing

Agency: pm (dir only) (dir only)

SHOOTING SHOOTING Offline Client: pm

(dir only) Place: ELV POST

Offline Color Grading

(editor only) Time: 8pm-11pm

Place: ELTRA POST

11-Aug 12-Aug 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug 17-Aug

Online Present Audio Mixing

Agency:TBC Time: TBC

Client: TBC Place: Egg Music

Place: ELV POST (Backup schedule) INDEPENDENCE DAY

Audio Mixing DELIVERY

Place : Egg Music

growing up films Production Schedule

As per 24-7-14

PT Pertamina
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 Aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mencarikan refrensi 

video dan refrensi wardrobe. Kedua hal tersebut nantinya akan dipakai oleh sutradara 

dan divisi wardrobe sebagai refrensi pada saat meeting dengan Client dan Agency. 

 Dalam proses casting penulis membantu dalam penyusunan talent yang lolos 

dari proses casting dan memasukannya ke dalam booklet. Dari proses casting yang 

panjang akhirnya klien memilih talent utama yaitu Erwin dan dua orang anak yang 

menjadi figuran tidak diperoleh dari hasil casting melainkan langsung mencari anak 

daerah Pangandaran agar sosok anak tersebut dapat masuk ke dalam konsep yang 

sutrada inginkan.  

Gambar 3.3.1 Main Talent 

TVC Thematic 
17 Agustus 2014 

Talent - Boy
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 Dalam proses casting itu juga diperoleh seorang supporting talent dan extras. 

Yaitu Agus dan Gito. 

Gambar 3.3.2 supporting talent dan extras 

TVC Thematic 
17 Agustus 2014 

Talent - Man

TVC Thematic 
17 Agustus 2014 

Talent - Man
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 Dalam proses praproduksi ada hal yang jangan terlewatkan dan diabaikan, 

yaitu penentuan lokasi syuting. Pemilihan lokasi ini menjadi penting karena ada 

pertimbangan dari klien apakah tempat yang di rekomendasikan cocok dengan 

keinginan klien atau tidak. Lokasi tempat syuting ditentukan berdasarkan dari story 

board yang telah dibuat dan tentunya penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan 

persetujuan dan konsep produksi yang diinginkan oleh klien. 

 Setelah melalui berbagai macam perundingan dan diskusi dengan klien dan 

agency, maka akhirnya ditentukan bahwa lokasi syuting PERTAMINA “17 Agustus” 

adalah di Pangandaran, green canyon, dan batu karas.  

 Berikut foto-foto hasil recee yang diambil oleh sutrada, unit, dan DOP 

1. Foto green canyon 

 Gambar 3.4.1 lokasi syuting Green Canyon 
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2. Foto sungai green canyon 

 Gambar 3.4.2 lokasi syuting sungai Green Canyon 

3. Foto sungai pucang 

 Gambar 3.4.3 lokasi syuting sungai pucang 
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3. Foto lokasi syuting jembatan green canyon 

 Gambar 3.4.4  lokasi syuting jembatan Green Canyon 

 

 

Gambar 3.4.5 denah lokasi 

Location Map

Green Canyon, Pangandaran - Jawa Barat
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 Adapun kebutuhan seperti actual props untuk mewujudkan gambar yang akan 

diambil sesuai dengan kebutuhan story board yang telah di sepakati dari pihak klien 

dan agency. Actual proops adalah berbagai kebutuhan syuting yang akan digunakan 

pada saat syuting berlangsung, kebutuhan seperti perahu, mobil pengangkut tong 

pertamina, juga bendera untuk mempertegas makna 17 Agustus yaitu kemerdekaan 

Indonesia 

 Berikut foto-foto actual props 

Gambar 3.5.1 mobil pengangkut tong pertamina 

TVC Thematic 
17 Agustus 2014 

Actual Props

 

Gambar 3.5.2 perahu yang digunakan untuk mengangkut tong pertamina 

TVC Thematic 
17 Agustus 2014 

1 2 3

Actual Props
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3.3.1.3 Tahap Pascaproduksi 

 (Suyanto, 2004:240)Tahap pasca produksi adalah periode semua perkerjaan 

dan aktivitas yang terjadi setelah multimedia diproduksi secara nyata untuk komersial. 

Pasca produksi tersebut meliputi pengeditan, pemberian efek-efek special, perekaman 

efek suara, pencampuran audio dan video, persetujuan pemesan atau agensi, 

penggandaa, dan penyerahan atau penyiaran (untuk iklan TV). 

 Fred Wibowo (2007:42) menjelaskan bahwa pasca produksi memiliki tiga 

langkah utama, yaitu editing offline, editing online, dan mixing. 

) Editing offline merupakan sebuah proses menata gambar sesuai dengan 

scenario dan urutan shot yang telah ditentukan oleh sutradara. 

) Editing online adalah tahapan editing dimana editor mulai memperhalus hasil 

offline,  memperbaiki kualitas hasil offline dan memberi tambahan transisi 

serta efek khusus yang dibutuhkan 

) Mixing (Pencampuran gambar dengan suara) adalah narasi yang sudah direkan 

dan ilustrasi musik yang juga sudah direkam, kemudian dimasukan ke dalam 

pita hasil editing online sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang tertulis 

dalam naskah editing. 

  

 Selama proses pasca produksi penulis mengikuti semua rangkaian proses 

editing mulai dari offline editing, online editing, dan mixing. setelah pascaproduksi 

disetujui oleh pihak klien dan agency maka iklan tersebut dapat dikatakan selesai. 

 Dalam tahap pasca produksi, penulis juga turut campur dalam proses editing 

yang dilakukan di Pyramid. Pyramid adalah salah satu tempat yang sudah terkenal 

dalam bidang editing video di Jakarta. Pada saat melaksanakan proses editing penulis 

bertemu dengan kak Hadi yang bertugas membuat 3d dari iklan Blaster Pop. Penulis 
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juga ikut melihat proses mixing iklan TVC Blaster Pop dan TVC PERTAMINA yang 

dilakukan di daerah kemang. 

 Pada saat proses iklan TVC Blaster Pop rumah produksi Growing Up 

membutuhkan satu hari untuk syuting, lalu pada saat proses iklan TVC PERTAMINA 

rumah produksi Growing Up membutuhkan waktu dua hari dalam proses syuting. 

Dalam proses syuting Blaster Pop penulis tidak ikut peran dalam proses pra produksi, 

karena ketika penulis bergabung dengan Growing Up, hari itu bertepatan dengan hari 

dimana proses syuting TVC Blaster Pop dilaksanakan. Sehingga penulis tidak ikut 

ambil peran dalam proses pra produksi. Penulis akan melampirkan foto-foto saat 

recce TVC Blaster Pop, serta director board TVC Blaster Popo.  

 Pada saat syuting TVC Indocaffemix penulis tidak ikut peran dalam proses 

syuting, penulis hanya ikut peran dalam pembuatan booklet, story board, dan  reccee 

karena pada saat syuting TVC Indocaffemix penulis sudah selesai menjalani proses 

magang yang telah ditetapkan oleh kampus.  

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

 Dalam melaksanakan praktik magang, penulis menghadapi berbagai kendala. 

Berikut beberapa kendala yang dialami penulis: 

) Producer memberikan instruksi atau perintah yang terlalu cepat. Mungkin 

karena dia terbiasa dengan divisi yang profesional sehingga penyampaian 

suatu pesan sangat cepat. 

) Kedatangan kru dari wardrobe yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan 

) Penulis tidak terbiasa dengan cara kerja Production House yang memiliki 

jadwal syuting yang sangat menguras tenanga. Karena hampir tidak ada 

istirahat ketika syuting sedang berlangsung 
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) Penggunaan keynote dalam setiap presentasi. Penulis baru pertama kali 

menggunakan aplikasi tersebut, biasanya penulis menggunakan power point 

untuk presentasi. 

3.3.3 Solusi 

 Semua kendala tersebut dapat penulis hadapi dengan beberapa solusi: 

) Bertanya kepada Producer Assistant ketika penulis tidak terlalu mengerti 

tugas apa yang diberikan oleh Producer. 

) Penulis berusaha berkerja secara profesional karena penulis sadar ini adalah 

perkerjaan di lapangan sehingga segala sesuatunya harus dijalankan secara 

serius dan cekatan. 

) Penulis mengecek dan menghubungi terus menerus Department Wardrobe 

supaya mengetahui posisinya sedang berada dimana. 

) Mempelajari aplikasi keynote sambil bertanya pada Producer Assistant yang 

bernama Ray. 
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