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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film di Indonesia merupakan industri yang berkembang sangat pesat pada abad 

ini. Dengan berkembangnya industri perfilman di Indonesia, banyak terjadi 

perkembangan juga untuk platfrom masyarakat untuk menonton sebuah film. 

Mulai dari bioskop hingga menonton menggunakan platform live streaming legal 

di Indonesia. Platform live streaming atau OTT di Indonesia merupakan salah satu 

Industri di bidang film yang sangat menjanjikan pada masa modern ini, dimana 

pada masa modern ini menonton film bisa dimana saja dan kapan saja. Ditambah 

dengan situasi pandemic Covid-19 di Indonesia yang memaksa para penonton 

harus rehat sejenak untuk pergi ke bioskop, maka layanan live streaming menjadi 

solusi ketika para penonton setia bioskop ingin menonton sebuah film. 

Menurut CNN, salah satu platform OTT mendapatkan pengguna baru 

sebanyak kurang lebih 36 juta orang, setelah pandemi covid-19 ini menyerang. 

Hal ini disebabkan protokol kesehatan yang mengharuskan masyarakat untuk 

berada dirumah saja, dan yang menjadi imbasnya adalah bioskop ditutup, dan mau 

tidak mau, penonton setia bioskop atau para pecinta film pasti mencari cara untuk 

menonton film. OTT atau platform layanan live streaming menjadi salah satu 

solusi atas masalah tersebut. 

OTT atau Over The Top, merupakan layanan live streaming yang berisi 

film ataupun webseries dan diakses menggunakan Internet.  Salah satu layanan 

OTT yang membuat penulis tertarik adalah WeTV Indonesia. WeTV Indonesia 

merupakan platform live streaming terbesar di Indonesia yang mempunyai 

beragam jenis konten untuk para penonton. Dengan berbagai macam fasilitas yang 

ada di WeTV dan pengalaman penulis di kampus tentang pembuatan konten, 

akhirnya penulis memutuskan untuk ikut berpartisipasi atau menjadi bagian dari 

WeTV dengan cara melamar kerja magang di WeTV divisi Content Intern.  Divisi 

Content Intern ini menuntut penulis untuk paham terhadap pembuatan konten, 
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karena pada divisi ini penulis ditempatkan sebagai pemberi masukan ide-ide 

kreatif untuk membuat konten yang ada di We TV menjadi lebih menarik.  

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan Tujuan penulis melakukan kerja magang di WeTV Indonesia adalah 

untuk menambah pengetahuan penulis mengenai industri OTT yang sedang 

berkembang di Indonesia, dengan mengambil kerja magang di divisi content 

khususnya sebagai pemberi masukan ide-ide kreatif untuk membuat konten yang 

ada di WeTV menjadi menarik, membuat penulis memahami lebih tentang dunia 

entertainment di bidang film dan webseries. Selain membuat penulis lebih 

memahami lebih tentang dunia kerja, kerja magang yang dilakukan oleh penulis 

juga bisa menambah skill penulis dalam mengulik suatu hal yang kreatif dalam 

film ataupun webseries.  

Kerja magang yang dilakukan penulis juga memiliki maksud dan tujuan 

sebagai bentuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara guna mendapatkan gelar Sarjana seni. Penulis juga menerapkan teori 

dan ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen di Universitas Multimedia 

Nusantara, melalui penerapan ilmu dari penulis, diharapkan webseries yang ada di 

WeTV Indonesia menjadi lebih baik. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja magang WeTV 

melalui informasi dari teman di aplikasi Line, melalui aplikasi Line ini penulis 

mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja magang di WeTV Indonesia. 

Pada tanggal 5 Januari 2021, penulis mendaftarkan diri melalui email dengan 

mengirimkan CV dan Portofolio penulis kepada HR (Human Resource) di WeTV 

Indonesia yang bernama Rizman Gumilang. Lalu pada tanggal 26 Januari 2021, 

pihak WeTV Indonesia dari pihak Business Development Manager mengirimkan 

email balasan mengenai jadwal Interview untuk program kerja magang di divisi 

Content Intern yang ada di WeTV Indonesia.  Lalu pada tanggal 7 Februari, 

penulis resmi menjadi salah satu mahasiswa kerja magang yang ada di WeTV 

Indonesia. Penulis juga menandatangani kontrak kerja yang memiliki durasi 3 



3 

 

bulan untuk masa kerja magang ini sendiri. Durasi kerja magang penulis sendiri 

dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 hingga 7 Mei 2021.   

 

Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan oleh penulis dimulai pada 

tanggal 9 Februari 2021, dimana setiap melakukan pekerjaan magang penulis 

didampingi dengan Supervisor dari divisi content yang memiliki nama Aninditya 

I. Kusumah. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan 

meeting secara online, lalu mulai memberikan masukan berupa ide kreatif dan 

juga referensi untuk konten kreatif dari Webseries yang akan tayang di We TV 

Indonesia.
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