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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dan berkembang 

dengan pesat. Media menjadi suatu sumber informasi yang biasa digunakan oleh 

masyarakat. Munculnya media baru juga berkaitan dengan hadirnya internet. 

Menurut Yanuar, dalam Triharyanto dan Salam (2013), internet menjadi kebutuhan 

yang sangat besar untuk sebagian masyarakat Indonesia. 

 Pemanfaatan dari internet bukan hanya sekedar menjadi media untuk 

komunikasi semata, tetapi digunakan juga untuk dunia bisnis, industri, dan 

pendidikan. Bali United merupakan sebuah perusahaan creative agency dengan 

nama United Creative yang menggunakan media sebagai platform bisnis. United 

Creative konten melalui platform digital seperti youtube, tiktok, dan instagram. 

 Bali United membuat sebuah creative agency yang ditujukan untuk 

mendukung setiap konten internal yang terdapat pada sosial media Bali United agar 

meminimalisir pengeluaran dan konten yang disajikan dapat terkontrol, dan konten 

eksternal untuk  menambahkan pemasukkan dari segi keuangan. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengajukan magang di United Creative 

sebagai video editor karena penulis ingin mempelajari bagaimana sistem kerja 

video editor di dunia profesional. Selain itu, penulis juga ingin mengobservasi dan 

mempelajari proses kerja dalam pembuatan konten untuk kebutuhan sosial media.  

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang sebagai video editor di United Creative, yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana alur kerja sebagai video editor di creative agency 

United Creative khususnya di Bali United. 

2. Memiliki pengalaman bagaimana menyusun sebuah konten dari awal 

konsep hingga video akhir yang akan di posting melalui sosial media. 
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3. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang film yang telah 

dipelajari selama perkuliahan untuk kebutuhan magang. 

4. Menambah jaringan rekan kerja dalam industri kreatif untuk pekerjaan di 

masa yang akan datang. 

5. Sebagai syarat kelulusan untuk mata kuliah internship dan meraih gelar 

sarjana seni. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksaan Kerja Magang 

Penulis memilih Bali United karena ketertarikan dengan dunia olahraga. Pada akhir 

bulan Desember, penulis mengirimkan lamaran kerja magang melalui platform 

LinkedIn kepada Bali United Office. Setelah menunggu kurang lebih satu minggu, 

penulis mendapatkan balasan surat elektronik. Salah satu HRD bernama Dhyfa 

menghubungi penulis untuk melakukan wawancara di hari yang sama melalui 

wawancara online.  

Dhyfa ingin merekrut sebagai video editor di esport bernama IOG. Awalnya 

penulis tidak mengetahui bahwa Bali United memiliki tim esport. Akhirnya Dhyfa 

memberikan sebuah tantangan kepada penulis untuk melakukan editing kepada 

video yang telah dikirimkan kepada penulis. Setelah wawancara, penulis langsung 

melakukan editing dari video yang diberikan selama 2 hari. 

 Penulis mengirimkan video kepada Dhyfa. Kemudian Dhyfa menghubungi 

penulis untuk melakukan tahap wawancara kedua. Tahap wawancara dilaksanakan 

online dan berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Dhyfa kemudian 

memperkenalkan kepada Kevin sebagai Head Creative di Bali United. Lalu penulis 

dikabari oleh HRD bernama Dhea pada tanggal 5 Januari 2021 bahwa penulis 

diterima untuk magang.  

Penulis mulai masuk magang ke kantor tanggal 6 Januari 2021 dibawah 

penanggung jawab lapangan bernama Dimas Muchli sebagai production team. 

Kemudian penulis bertemu dengan HRD bernama Dhea yang mengurus untuk 
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pembukaan rekening baru dan mengurus surat penerimaan magang. Periode penulis 

magang dari tanggal 6 Januari 2021 hingga 6 April 2021 dengan work from office 

selama hari senin hingga jumat dengan waktu minimal 8 jam bekerja dan libur 

ketika ada hari besar (tanggal merah). 

 Pada saat masuk kantor, penulis melakukan swab test untuk mengantisipasi 

penyabaran virus corona. Setelah hasil dari swab test dinyatakan negatif, penulis 

melakukan test suhu badan, pembersihan sepatu dengan disinfektan dan 

menggunakan hand sanitizer. Penulis selalu menerapkan protokal kesehatan 

dengan menggunakan masker ketika berada di luar dan di dalam kantor. 


