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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA 

MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 

Selama melakukan kerja praktek, penulis terlibat dalam beberapa projek 

yang sedang dikerjakan Cameo Production. Berikut akan dijelaskan 

kedudukan penulis dan alur koordinasi dalam tim divisi konsep kreatif 

yang dilalui penulis. 

1. Kedudukan 

Pada Cameo Production peranan divisi kreatif dipegang juga oleh 

director dan content manager sehingga dalam praktek kerja 

magang, penulis bekerja dibantu oleh tim divisi kreatif lainnya dan 

director serta content manager Cameo Production. Sebagai 

anggota divisi kreatif, penulis membantu membuat konten untuk 

karya video yang akan di produksi. Oleh karena itu, penulis banyak 

bekerja pada saat pra produksi. Selain itu, kadang penulis 

membantu di bagian cameraman atau production assistant. 

2. Koordinasi 

Alur kerja Cameo Production serupa alur kerja rumah produksi 

lainnya. Klien yang ditangani berbentuk perusahaan, organisasi, 

ataupun perorangan. Dalam menangani klien, Cameo Production 

tidak melalui alur koordinasi yang panjang karena tim masih dalam 

skala kecil. 
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Ada beberapa langkah yang dilakukan ketika pra produksi, antara lain: 

 
 

  

 

 

  

Pertama, marketing director akan mencari klien. Setelah itu, melakukan 

meeting awal untuk membicarakan serta mencatat semua kebutuhan yang 

diinginkan klien, diantaranya membicarakan tema, jenis produk yang ingin 

dibuat, konsep, dan hasil akhirnya. Marketing juga bertugas dalam 

mengumpulkan semua data klien seperti alamat, contact person, email dan 

lainnya, itu semua ditujukan untuk mempermudah ketika melakukan proses 

produksi apabila ada perubahan ataupun solusi yang bisa memberikan hasil 

terbaik dalam prosesnya. 

Kedua, dari hasil meeting awal, marketing akan melaporkan semua 

data berupa rangkuman hasil rapat dengan klien kepada project manager. 

Lalu project manager akan mengadakan pertemuan internal dengan penulis 

dan tim kreatif lainnya untuk melakukan briefing dan diskusi eksekusi konsep 

yang diinginkan klien. Meeting difokuskan untuk membicarakan konsep, 

tanggal syuting, lokasi syuting, budget, dan segala hal yang berhubungan 

dengan produksi. Anggota divisi kreatif  biasanya juga bertugas sebagai 

penulis script. Selain itu, penulis  diajak  berkontribusi  memberikan  ide,  

masukkan  dan  tanggapan selama meeting sehingga kemampuan penulis 

dapat berkembang dan tidak dibatasi. Hal ini juga membangun rasa 

kepercayaan diri bagi penulis. 
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Gambar 3.1 Koordinasi Kerja antara Penulis dengan Tim Produksi Cameo Production 

Sumber: Cameo Production 
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Ketiga, dari hasil meeting internal biasanya project manager akan 

berhubungan kembali dengan klien, menyampaikan hasil diskusi. Hubungan 

dengan klien biasanya dilakukan via email yang dapat berupa group 

discussion. Project manager atau marketing director akan membuat janji 

meeting kembali dengan klien apabila diperlukan. Hal ini biasa dilakukan 

untuk mematangkan konsep sebelum masuk produksi. 

Keempat, jika ada revisi dari klien maka tim kreatif harus mengubah 

script sesuai permintaan klien. Jika script sudah lock maka akan diberikan ke 

sutradara dan astrada untuk di breakdown. 

 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

 
Berikut ini merupakan projek yang dikerjakan penulis selama 

melaksanakan kerja praktek di Cameo Production, antara lain: 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 10/10/2016 

- 

14/10/2016 

Youtube Cameo Project Brainstorming Cyberbullying 

2 17/10/2016 

- 

21/10/2016 

Youtube Cameo Project Brainstorming Positiv dan Negatif 

3 24/10/20116 

- 

28/10/2016 

Youtube Cameo Project Konsep video OnCam 

4 31/10/2016 

- 

4/11/2016 

Dagelan List konten website dagelan 

5 7/11/2016 

- 

Youtube Cameo Project Cameraman produksi positif negatif 
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11/11/2017 

6 14/11/2016 

- 

18/11/2016 

Youtube Cameo Project Talent video Curhatan Pekerja Seni 

7 21/11/2016 

- 

25/11/2016 

Youtube Cameo Project Script Hamil diluar Nikah 

8 28/11/2016 

- 

2/12/2016 

Youtube Cameo Project Script Wawancara Kerja 

9 5/12/2016 

- 

9/12/2016 

Youtube Cameo Project PA produksi video cara melawan 

FPA 

10 13/12/2016 

- 

16/12/2016 

Youtube Cameo Project Script Liburan Hemat dan 

Menyenangkan 

11 19/12/2016 

- 

23/12/2016 

Youtube Cameo Project Cameraman produksi Hari Ibu 

12 4/1/2017 

- 

10/1/2017 

Youtube Cameo Project Script Cara Menghindari Macet 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 
Dalam satu minggu terkadang ada beberapa projek berbeda yang berjalan 

bersama baik dari klien maupun projek youtube Cameo. Terkadang penulis 

tidak hanya terlibat sebagai anggota divisi kreatif, tetapi juga sebagai 

cameraman, dan production assistant. Selama proses 3 bulan kerja 

praktek, setidaknya ada 4 konten yang telah dikerjakan penulis diantaranya 

adalah Hamil diluar Nikah, Tips Wawancara Kerja, Liburan Hemat dan 
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Menyenangkan, Cara Menghindari Macet. 

 

3.4 Proses Pelaksanaan 

Pada bagian ini penulis akan lebih memfokuskan penulisan pada pekerjaan  

penulis sebagai anggota divisi kreatif. Adapun pekerjaan yang dilakukan 

dalam jobdesk lain hanya sebagai pelengkap informasi. Berikut adalah 

beberapa hasil kerja dari penulis selama melaksanakan kerja praktek. 

 

3.4.1    Script Hamil di luar Nikah 

Pembuatan Script Hamil diluar Nikah dikerjakan selama satu minggu, 

Script ini dibuat oleh penulis atas permintaan dari sutradara yang ingin 

mengembangkan cerita pendek komedi menjadi sebuah script drama 

komedi. Konten ini dibuat untuk Youtube Cameo Project.  

          Berikut adalah hasil script yang telah di asistensi oleh content 

manager, script ini langsung disetujui oleh content manager untuk di 

produksi. 
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Gambar 3.2 Approval Script Hamil di luar Nikah 

 

Peranan anggota divisi..., FX. Ryan Adrian T, FSD UMN, 2017



 

 

 

Peranan anggota divisi..., FX. Ryan Adrian T, FSD UMN, 2017



23 

 

 

 

Peranan anggota divisi..., FX. Ryan Adrian T, FSD UMN, 2017



 

 

 
Gambar 3.3  Script Hamil di luar Nikah 
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3.4.2    Script Tips Wawancara Kerja 

Script Tips Wawancara Kerja dibuat untuk membantu dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang terjadi saat wawancara kerja. Script ini dibuat 

dalam unsur vlog komedi yang informatif. Konten ini dibuat untuk 

Youtube Cameo Project. 

          Berikut adalah hasil script yang telah di asistensi oleh content 

manager, script ini disetujui oleh content manager untuk di produksi. 

Content manager memberikan beberapa saran untuk ditambahkan ke 

dalam script. 

 

Gambar 3.4 Approval Script Wawancara Kerja 
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Gambar 3.5  Script Wawancara Kerja 
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3.4.3    Script Liburan Hemat dan Menyenangkan 

Script Liburan Hemat dan Menyenangkan dibuat untuk membantu 

memilih cara berlibur yang tidak mengeluarkan banyak biaya namun dapat 

menyenangkan. Script ini dibuat untuk mengisi konten saat hari libur tiba. 

Konten ini dibuat untuk Youtube Cameo Project. Berikut adalah approval 

yang diberikan oleh content manager. Terdapat revisi untuk menambahkan 

deskripsi sketsa pada masing-masing poin. 

 

 

Gambar 3.6 Approval Script Liburan Hemat dan Menyenangkan 
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Gambar 3.7  Script Liburan Hemat dan Menyenangkan 
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3.4.4    Script Cara Jitu Menghindari Macet 

Script Cara Jitu Menghindari Macet dibuat untuk membantu penonton 

menghindari kemacetan yang terjadi di perkotaan. Konten ini berisi tips 

yang bisa dilakukan untuk menghindari kemacetan. Konten ini dibuat 

untuk Youtube Cameo Project. Script ini dikerjakan bersama dengan 

content manager, sehingga  revisi dilakukan secara lisan. Berikut adalah 

draft 1 dari script tersebut. 
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Gambar 3.8 Draft Cara Jitu Menghindari Macet 
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Script Cara Jitu Menghindari Macet mendapatkan revisi untuk merubah 

infografis menjadi sebuah sketsa. Hal itu disebabkan karena infografis saja 

tidak dapat menarik perhatian penonton dan unsur komedi tidak dapat 

disalurkan dalam video. Maka dari itu sketsa komedi dimasukan dalam 

setiap tips yang ada. Berikut adalah hasil akhir setelah script di revisi.  
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Gambar 3.9 Script Cara Jitu Menghindari Macet 
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3.5. Kendala yang Ditemukan 

Selama proses magang penulis tidak menemukan kendala yang besar. 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi di tiap projeknya dapat dilalui 

dengan bantuan dari tim divisi konsep kreatif. Secara keseluruhan penulis 

melihat proses kerja di Cameo sangat baik. Adapun kendala yang dialami 

oleh penulis secara pribadi adalah jarak dari tempat tinggal penulis ke 

kantor tidak dekat. 

 

3.6. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala penulis di atas adalah 

1. Selalu melakukan riset sebelum membuat konten, 

2. Bertanya kepada pembimbing lapangan akan hal-hal yang tidak 

dimengerti, 

3. Menjaga komunikasi terhadap rekan kerja dalam kantor sehingga 

dapat saling membantu. 

4. Menggunakan fasilitas transportasi umum untuk pergi ke kantor. 

Peranan anggota divisi..., FX. Ryan Adrian T, FSD UMN, 2017




