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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan salah satu matakuliah yang wajib 

di tempuh oleh mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah sebanyak 100 

sks. Kuliah Kerja Profesi memiliki pernanan penting dalam pengembangan 

kemampuan maupun kratifitas mengenai pembelajaran yang telah ditempuh 

selama kuliah. Pembelajaran yang sudah dilakukan semasa kuliah, dapat 

dijadikan bekal kreatif dalam memasuki dunia kerja. 

Selama 6 semester menempuh perkuliahan dan mendapatkan pembelajaran 

mengenai Film, penulis mendapatkan materi mengenai produksi film. Penulis 

tertarik terhadap bidang produksi karena ingin mengetahui secara langsung 

bagaimana sebuah film dapat di buat. Selain itu, penulis juga ingin 

menerapkan pembelajaran yang selama ini didapat dari bangku perkuliahan 

secara langsung dalam dunia kerja.  

Max Pictures adalah sebuah rumah produksi film yang didirikan pada 

tahun 2011 oleh Ody Mulya Hidayat. Ody sebelumnya ikut mendirikan 

Maxima Pictures, yang kemudian ia tinggalkan. Max Pictures juga ditangani 

oleh Falcon Pictures. Sampai saat ini, Max Pictures telah memproduksi 

sedikitnya 20 film baik secara sendiri maupun dengan rumah produksi lain.. 

“Dilan 1991” (2019), “PSP: Gaya Mahasiswa” (2019), “Dilan 1990 (2018)”, 

“Udah Putusin Aja!” (2018), “Arini: Masih Ada Kereta yang Akan Lewat” 

(2018), “Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya” (2018), “Baracas: Barisan Anti 
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Cinta Asmara” (2017), “Keluarga Tak Kasat Mata” (2017), “Bulan Terbelah 

di Langit Amerika 2” (2016) adalah film-film karya Max Pictures.1 

Ketertarikan penulis terhadap divisi produksi dalam sebuah film membuat 

penulis akhirnya menjalani Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Max Pictures. Max 

Pictures telah memproduksi banyak film yang membuat penulis yakin akan 

mendapatkan banyak pengalaman kerja secara langsung dengan orang-orang 

yang sudah terbiasa bekerja dalam divisi produksi film. Selain itu, Max 

Pictures sedang membutuhkan seorang production assistant yang membuat 

penulis berkesempatan menajalankan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Max 

Pictures sebagai seorang production assistant.  

B. Tujuan  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Program Studi Televisi dan Film, 

Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni  

Indonesia Surakarta ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan pengetahuan dan memahami sistem dunia kerja secara 

langsung pada produksi film di Max Pictures 

2. Mendapatkan pengalaman kerja sebagai production assistant secara 

langsung dalam situasi industri perfilman  

3. Melatih belajar disiplin dan tanggung jawab dalam dunia kerja  

khususnya pada divisi produksi. 

                                                             
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Max_Pictures 

https://id.wikipedia.org/wiki/Max_Pictures


10 

 

C. Manfaat  

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi di Max Pictures ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik kepada mahasiswa, lembaga pendidikan, maupun 

dunia industri. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai pemahaman untuk medapatkan pengetahuan sistem dunia 

kerja secara langsung pada produksi film di Max Pictures 

b. Sebagai pengalaman kerja secara langsung  kerja dalam situasi 

industri perfilman 

c. Sebagai pelatihan dalam kedisiplinan dan tanggungjawab di dunia 

kerja 

d. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

jenjang Strata 1 di Institut Seni Indonesia Surakarta 

 

2. Bagi Lembaga Pendidikan (Program Studi Televisi dan Film) 

a. Menjaga relasi untuk adik tingkat yang ingin KKP di Max Pictures 

pada tahun berikutnya.  

b. Sebagai media kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak 

industri atau perusahaan. 

c. Memperoleh informasi dari industri atau perusahaan tentang 

kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 
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d. Mengenalkan kompetensi lembaga pendidikan pada Max Pictures. 

3. Bagi Dunia Industri (Max Pictures) 

a. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan pada bagian 

distribusi film. 

b. Mendapatkan tenaga berkompetensi pada bagian production 

assistant atau produksi film untuk turut memajukan perusahaan dan 

industri perfilman. 

c. Memiliki relasi baik untuk bekerjasama dengan Institut Seni 

Indonesia Surakarta agar mendapat tenaga terdidik dalam bidang 

audiovisual. 

D. Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi dilaksanakan selama 2 bulan  sesuai 

kesepakatan dengan line producer Max Pictures, terhitung sejak tanggal 26  

Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 5 Januari 2019. Untuk jam kerja 

dari pihak Max Pictures tidak memberi ketentuan jam kerja. Jam kerja 

menyesuaikan dengan jadwal produksi.  

a. Tanggal pelaksanaan : 26 Oktober – 5 Januari 2019 

b. Hari Kerja : 7 hari praproduksi + 40 hari produksi + 8 

hari pascaproduksi 

c. Jam Kerja  : Menyesuaikan jadwal produksi  

d. Total Hari  : 55 hari 
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E. Lokasi Pelaksanaan  

Penempatan kerja Kuliah Kerja Profesi (KKP) dilaksanakan oleh  

mahasiswi di Jakarta dan Bandung.  
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BAB II 

MATERI DAN METODE KULIAH KERJA PROFESI 

A. Materi Kerja Profesi 

1. Materi Umum 

  Rumah produksi atau biasa disebut “Production house” (PH) 

adalah perusahaan pembuatan rekaman video dan atau perusahaan 

pembuatan rekaman audio yang kegiatan utamanya membuat rekaman 

acara siaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

untuk keperluan lembaga penyiaran. Dalam pengertian mudahnya 

Production house (PH) sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi 

dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual 

untuk disajikan kepada khalayak, sasarannya baik secara langsung maupun 

melalui broadcasting house 

  Rumah produksi yang kegiatan sehari-harinya yang utama adalah 

memproduksi suatu program baik untuk acara televisi, film layar lebar, 

profil perusahaan, video klip, maupun iklan media elektronik. Yang 

kegiatannya dimulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi sampai 

dengan pemasaran. Kegiatan PH produksi yang lain yakni menyewakan 

alat-alat untuk memproduksi (seperti kamera, mesin genset, lighting bahkan 

beberapa pekerja) dan menyediakan/ menyewakan tempat untuk 

penyelesaian produksi atas suatu program acara (seperti ruangan editing 

dan studio). 
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  Salah produk dari production house adalah film. Film adalah 

gambaran teatrikal yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukan di 

gedung–   gedung bioskop atau untuk siaran televisi. ( Effendi 2000) 

Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, 

jasa, teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, 

dan/atau penayangan film. (UU no 8 tahun 1992 tentang Perfilman, pasal 

1). dari perngertian tersebut, film terbentuk melalui proses atau tahapan 

tertentu. Tahapan dalam pembuatan film berawal dari praproduksi, tahap 

produksi, tahap pascaproduksi.  

  Dalam tahap praproduksi, merupakan tahap persiapan dalam 

membuat sebuah film. Berikut merupakan hal-hal yang harus disiapkan:  

(Saroengallo, 2008: 11-68) 

a. Menetapkan sebuah skenario yang disepakati bersama sebagai draft 

skenario akhir 

b. Pembedahan skenario (scenario breakdown) 

c. Pembuatan papan produksi (production strip board) 

d. Pembuatan jadwal 

e. Membuat perkiraan anggaran 

f. Memanggil kru (recruitment) 

g. Pencarian lokasi 

h. Perijinan 
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i. Pencarian pemain (casting) 

j. Tanda tangan kontrak kerja 

k. Latihan 

l. Pembuatan call sheet (jadwal syuting) 

 Tahap produksi merupakan tahapan dimana proses eksekusi 

berlangsung sesuai dengan persiapan yang ada.  (Saroengallo, 2008: 69-

123) 

a. Pengambilan gambar (syuting) 

b. Membuat laporan harian produksi 

c. Pengecekan hasil gambar dan suara yang diambil 

  Setelah proses produksi berlangsung, maka hasil dari produksi 

tersebut diproses kembali dalam tahapan pascaproduksi.  (Saroengallo, 

2008: 124-175) 

a.  Proses penyuntingan (editing) 

b. Pendistribusian 
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2. Materi Khusus  

Production Assistant (PA) adalah salah satu kerabat kerja di bawah 

kepemimpinan seorang produser yang bertanggung jawab atas segala hal 

yang terjadi di lapangan selama proses produksi.2  

Production Assistant bekerja dibawah production manager. Tugas 

PA yaitu bekerja koordinasi harian kerja dan memaksimalkan potensi yang 

ada seluruh departemen dalam produksi sebuah film. PA bertanggung 

jawab dalam operasional produksi, mulai dari tahap praproduksi hingga 

produksi selesai baik urusan administrasi, anggaran, perlengkapan syuting 

(equipment), logistic, transportasi, dan akomodasi.  

Disetiap harinya PA membuat check list, mendaftar apa yang sudah 

dan belum dikerjakan, sembari mengatasi masalah yang timbul dan 

menyaipakan alternative pemecahannya.3 

Pedoman Production Assistant menurut buku yang ditulis oleh 

Anton Mabruri KN yang berjudul Manajemen Produksi Program Acara 

Televisi Format Acara Drama pada halaman 35, tertulis bahwa : 

a. Tahap praproduksi : 

1) Membantu manajer produksi dalam pengadaan sarana 

produksi 

                                                             
2 (Anton Mabruri KN, Manajemen Produksi Program Acara Televisi (Depok: Mind 8 Publishing House, 2011), 38.)  

3 Effendy, Heru. 2008. Mari Membuat Film hal 12 
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2) Membantu manajer produksi dalam pelaksanaan jadwal 

produksi 

3) Membuat breakdown berdasarakan bidang kerja masing-

masing yang disetujui manajer produksi. 

b. Tahap produksi dan pascaproduksi : 

1) Bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan produksi dan 

pengadaan semua kebutuhan produksi sesuai kebutuhan divis 

masing-masing. 

2) Bertanggung jawab atas pemanggilan crew call ke semua 

crew. 

3) Menjadi penghubung dengan pihak lain yang berkepentingan 

dengan bidang kerjanya masing-masing. 

4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pascaproduksi dengan 

semua tim.  

Production Assistant harus mampu mengantisipasi masalah yang 

akan timbul dalam sebuah produksi dengan memberi solusi alternative, 

sehingga produksi berjalan sesuai rencana. PA harus memiliki attitude 

yang baik, tanggung jawab, peka terhadap sekitar.  

B. Metode Kerja Profesi 

Pelaksanaan KKP bagian dari tim produksi film Dilan 1991dan Milea, 

penulis menggunakan dua metode untuk mendapatkan data dan materi yaitu: 
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1. Metode Kerja Primer 

Metode tersebut di dapat secara langsung dari sumber tanpa melalui 

perantara. Pengumpulan data primer didapatkan melalui beberapa cara, 

yaitu observasi/pengamatan langsung di lapangan, wawancara kepada 

pihak yang bersangkutan, dan berpartisipasi dalam proses kerja. 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode yang dilakukan secara 

langsung di lapangan dengan mengamati hal-hal yang ada disekitar. 

Penulis memperhatikan mengenai sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, 

serta seluruh interaksi antar manusia. Pada proses awal, penulis 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan dilanjutkan dengan melihat 

alur kerja dari tim produksi film Dilan 1991 dan Milea.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab kepada informan. Selama KKP penulis 

melakukan wawancara secara tidak formal dengan memanfaatkan 

waktu senggang untuk menanyakan berbagai hal. Penulis tidak hanya 

melakukan wawancara dengan tim produksi, tetapi juga dari tim lain 

seperti tim kamera, tim pencahayaan, tim tata rias, dan lain-lain. Selain 

menambah pengetahuan dan informasi, metode wawancara juga dapat 

menambah keakraban antar kru.  
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c. Partisipasi 

Partisipasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung dan 

terlibat secara aktif terutama pada jobdesc yang telah ditentukan. 

Dalam proses produksi mulai dari praproduksi hingga pascaproduksi, 

penulis mengikuti seluruh kegiatan yang sebelumnya sudah 

dicontohkan oleh line producer selaku pembimbing lapangan.  

2. Pengumpulan Data Sekunder  

Proses pengumpulan data sekunder dalam laporan Kuliah Kerja Profesi  

(KKP) ini didukung analisis terhadap dokumen atau rekaman dan studi  

pustaka, yaitu : 

a. Analisis dokumen dan dokumentasi 

Dokumen yang digunakan yaitu berupa soft file maupun hard file 

yang dimiliki oleh Max Pictures. Dokumen yang dimaksudkan adalah, 

production schedule, callsheet, crewlist, pengajuan budget, realisasi 

budget, dan foto-foto yang berkaitan dengan film Dilan 1991 dan 

Milea. Hasil analisis dokumen digunakan untuk memperkuat hasil 

analisis dan dokumentasi kerja sebagai bukti penulis melaksanakan 

pekerjaan sesuai laporan yang dituliskan. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka sangat dibutuhkan sebagai pedoman, acuan, 

referensi, serta teori – teori yang berkaitan dengan pelaksanaan Kuliah 
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Kerja Profesi (KKP). Studi pustaka yang digunakan yakni berupa 

buku, serta laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) tahun sebelumnya. 

Pustaka yang dijadikan acuan dalam laporan Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) ini adalah sebagi berikut : 

 Laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Rajawali TV yang ditulis 

oleh Raudya, mahasiswa  Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jurusan 

Seni Media Rekam,  Institut Seni Indonesia Surakarta. Laporan ini 

berisi mengenai  pengalaman dan pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) yang  dilakukan di RTV sebagai production assistant. 

 Selain menggunakan laporan KKP tahun-tahun sebelumnya, data 

juga diambil dari internet.  
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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Sejarah Max Pictures 

Berawal dari Maxima Picture didirikan 9 Desember 2004, oleh Ody 

Mulya Hidayat dan Yoen K. Namun di tahun 2016 Ody Mulya Hidayat dan 

Yoen K berpisah karena, Yoen K lebih memilih bisnis membuka bioskop di 

daerah-daerah, dan Ody Mulya tetap memilih bisnis di bidang rumah produksi 

film. Maxima Pictures kemudian berganti nama menjadi Max Pictures. Secara 

management Max dikelola oleh Falcon Pictures, karena banyak investor dari 

Falcon Pictures.  

 

2. Logo Max Pictures 

Gambar 1 : Logo Max Poctures 

(sumber : Wikipedia/maxpictures) 

3. Film karya Max Pictures  

1 Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 2016 

2 Keluarga Tak Kasat Mata 2017 

3 Baracas: Barisan Anti Cinta Asmara 2017 
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4 Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya 2018 

5 Arini: Masih Ada Kereta yang Akan Lewat 2018 

6 Udah Putusin Aja! 2018 

7 Dilan 1990 2018 

8 PSP: Gaya Mahasiswa 2018 

9 Dilan 1991 2019 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rencana Pelaksanaan  

Informasi lowongan magang penulis dapat dari teman dengan 

membagikan nomor line producer dari Max Pictures, Kak Arif. Setelah 

berkomunikasi melalui whatssapp, lalu kami memutuskan untuk bertemu 

di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2018. Setelah melakukan interview 

secara langsung, keesokan harinya, 22 Oktober 2018 penulis menerima 

pemberitahuan melalui whatssapp bahwa penulis diterima magang sebagai 

production assistant di Max Pictures pada produksi film Dilan 1991 dan 

Milea.  

Penulis ditempatkan di divisi produksi guna membantu proses 

produksi film Dilan 1991 dan Milea agar lebih lancar, dari praproduksi 

hingga pascaproduksi. Production assistant bertugas membantu mengenai 

persiapan shooting, mengurus konsumsi, membuat crew list, mengurus 

laundry, dan bisa juga mengurus laporan keuangan.  
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2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal produksi film Dilan 1991 dan Milea.  

Praproduksi berlangsung dari bulan September 2018, namun penulis 

hanya mengikuti selama 7 hari mulai dari tanggal 26 Oktober 2018 – 2 

November 2018 dengan satu kali hari libur. Pro produksi dilaksanakan di 

Jakarta dan Bandung, pada saat di Jakarta bertempat di kantor Happy 

Together Production House yang merupakan kantor milik Fajar Bustomi 

selaku sutradara dengan ketentuan jam kerja dari pukul 10.00-19.00.  Pada 

saat persiapan di Bandung yang bertempat di hotel The Jayakarta Suites 

Hotel, tidak ada ketentuan jam kerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan.  

Produksi berlangsung dari tanggal 3 November 2018 – 20 Desember 

2018 bertempat di Bandung, Jakarta, dan Jogjakarta. Ketentuan jam kerja 

dan lokasi menyesuaikan dengan jadwal shooting film Dilan 1991 dan 

Milea. Pada saat produski terdapat break setiap hari Jumat.  

Pascaproduksi belangsung selama 8 hari mulai dari tanggal 21 

Desember 2018 – 5 Januari 2019 dengan 7 hari break natal dan tahun baru. 

Pasca produksi berlangsung di Jakarta tepatnya di kantor Happy Together 

Production House dan tidak ada ketentuan dalam jam kerja karena 

menyesuaikan kebutuhan. 
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Gambar 2 : Kantor Happy Together Pejaten 

( Sumber : Google/happytogether ) 

  

3. Realisasi Kegiatan 

Selama proses KKP, penulis terjun langsung ke lapangan dengan 

mengamati bagaimana cara kerja crew  saat pra hingga pasca produksi. Penulis 

juga belajar memanajemen  apa saja kebutuhan teknis pada saat shooting 

berlangsung, begitu juga kebutuhan non teknis. 

a. Adapatasi :  

 Mengikuti praproduksi di minggu pertama dan kedua KP. Praproduksi 

dilakukan di kantor Happy Together milik Fajar Bustomi selaku sutradara dari 

film Dilan 1991 dan Milea. Saat pertama masuk kerja, suasana masih 

canggung karena belum mengenal banyak orang, berbeda dengan Kintan, salah 

satu PA yang sudah dahulu masuk kerja selama 2 hari. Setelah berkenalan 

dengan crew lain yang ada seperti asisten sutradara dan tim produksi, lalu 

penulis langsung diberi tugas untuk melengkapi crew list. Setelah beberapa hari 

kerja suasana menjadi cair dan tidak canggung lagi dan sudah banyak 

mengenal crew lainnya yang datang ke kantor.  
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 Setelah selesai persiapan di Jakarta, lalu tim produksi menuju ke Bandung 

untuk mempersiapkan yang ada di Bandung. Dan pada saat produksi penulis 

sudah mulai mengerti tentang penugasan-penugasan yang diberikan dan 

menjalankannya. Saat pertama kali bertemu orang-orang baru yaitu crew dari 

semua department, masih canggung. Namun, setelah mengobrol pada saat 

senggang, perlahan mulai mengenal semua crew satu persatu dan tidak 

canggung lagi.  

b. Penugasan dari user : 

1. Praproduksi : 

 Melengkapi data crew list  

 Final breakdown alat  

 Memastikan alat semua department 

 Membuat list mobil untun crew  

2. Produksi : 

 Mengurus kebutuhan teknis saat produksi 

 Mengirimkan crewcall 

 Menyediakan kebutuhan crew 

 Membuat laporan keuangan harian  
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3. Pasca Produksi : 

 Mengurus laporan keuangan  

Minggu Realisasi 

1-2 (pra produksi) - Observasi 

- Mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh UPM 

- Mengurus kebutuhan untuk produksi 

3-4 (produksi) - Masih beradaptasi dengan semua 

crew. 

- Diberi kepercayaan untuk stand by 

di set. 

- Menjadi penghubung antar semua 

divisi sesuai kebutuhan. 

- Masih diarahkan apa saja yang harus 

dikerjakan. 

- Mulai membuat laporan keuangan 

tetapi masih dengan arahan line 

producer  
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4. Deskripsi Film Dilan 

 Film yang diadaptasi dari novel “Dia Adalah Dilanku Tahun 1991” karya 

Pidi Baiq itu bercerita soal jalinan asamara Dilan dan Milea setelah berpacaran. 

Kisah asamara Dilan dan Milea adalah kisah nyata yang terjadi di kota 

Bandung, 1990. Film Dilan 1991 mengambil sudut pandang dari Milea tentang 

sosok Dilan. Pada masa awal berpacaran, Milea mengalami banyak hal indah 

bersama sang pujangga, Dilan. Kisah cinta sewaktu SMA mereka lalui dengan 

banyak hal-hal romantis. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustomi dan Pidi 

Baiq. Sebelumnya sudah lebih dulu tayang film Dilan 1990 di awal tahun 2018 

dengan mendapatkan 6 juta penonton.  

5 – 9 (produksi) - Diberi kepercayaan menghandle 

laundry crew. 

- Mengirimkan crew call. 

- Mengurus konsumsi crew selama 

produksi. 

- Menyediakan kebutuhan crew 

selama produksi. 

- Diberi kepercayaan membuat 

laporan keuangan harian  

10 – 11 (pasca produksi) - Mengurus laporan keuangan harian  
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Gambar 3: Poster Film Dilan 1991 

(Sumber : instagram.com/maxpictures) 

 

5. Deskripsi Pelaksanaan KKP 

1) Praproduksi  

Pada tahap praproduksi film Dilan 1991 dan Milea masih tidak 

mengerti apa yang harus dikerjakan. Namun setelah memperhatikan 

mentor mengerjakan dan memberi perkerjaan, perlahan mulai mengerti 

tentang tugas-tugas seorang production assistant pada saat 

praproduksi. Pada saat praproduksi, digunakan juga sebagai adaptasi 

dengan lingkungan kerja dengan mengamati mentor yang sedang 

bekerja. Tugas-tugas production assistant pada saat praproduksi antara 

lain:  
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a) Final Breakdown alat (Jakarta, 26 -27 Oktober 2018) 

Pada hari pertama kerja, penulis ditugaskan mengikuti rapat 

final breakdown penggunaan alat bersama department 

penyutradaraan, kamera, dan pencahayaan. Setelah itu penulis akan 

memastikan kembali alat-alat yang akan digunakan sudah tersedia 

dan melaporkan kepada unit production manager jika ada 

penambahan. Setelah mengecheck ulang, lalu membuat breakdown 

berbentuk table yang berisi jadwal pemakaian special equipment 

seperti jimmy jib, steady cam, cable cam, dan lain-lain. Pada saat 

breakdown alat, terdapat kendala karena ada penambahan dan 

pengurangan maupun penggunaan alat yang berubah tanggalnya. 

Hal tersebut membuat penulis harus membuat ulang daftar 

penggunaan alatnya.  

 

Gambar 4 : Breakdown pemakaian special equipment 

Sumber : (Lathifah Khairani, 2018) 
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b) Melengkapi crew list (29 Oktober 2018) 

Pada hari berikutnya penulis ditugaskan untuk melengkapi data 

crew yang belum lengkap dengan meminta kepada setiap Head of 

Department nama dan nomor telepon setiap crew mereka. 

Kegunaan dari crew list ini adalah untuk mempermudah kita dalam 

menyebarkan informasi, walaupun sudah ada grup yang berisikan 

Head of Department setiap department, namun semua crew berhak 

mendapatkan informasi-informasi tersebut secara personal. Dalam 

melengkapi crew list sedikit terkendala karena belum ada kepastian 

mengenai crew yang ikut dalam produksi tersebut. Penambahan-

penambahan membuat crew list selalu update setiap harinya.  

 

Gambar 5: Crew List Dilan 1991 dan Milea  

(Sumber : Lathifah Khairani 2018) 
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c) Memastikan kembali semua kebutuhan setiap department sudah 

tersedia ( 30 Oktober 2018 ) 

Dalam sebuah produksi, setiap department memiliki daftar 

kebutuhan yang mereka ajukan pada saat praproduksi. Disini tugas 

penulis memastikan kebutuhan tersebut sudah terpenuhi semua 

mulai dari department penyutradaraan yang membutuhkan spidol, 

bolpen, headlamp, laser pointer, dan lain-lain hingga department 

script yang membutuhkan kabel terminal, spidol, velcro, baterai, 

dan lain-lain. Sudah terdapat daftar yang menyebutkan kebutuhan 

masing-masing department, lalu penulis mengecheck ulang 

kebutuhan apa yang belum tersedia. Jika belum tersedia, maka 

tugas dari production assistant untuk melengkapi kebutuhan 

tersebut.   

d) List mobil 

Tugas penulis disini membantu unit production untuk membuat 

daftar mobil untuk perjalanan ke Bandung dan juga pada saat di 

bandung. Pembagian mobil ditetapkan sesuai department, yaitu 

produksi, penyutradaraan, kamera, pencahayaan, sound, script, 

wadrobe, make up, D.I.T dan BTS. Dalam pembagian mobil 

terkendala pada saat DOP meminta untuk disediakan mobil sendiri. 

Hal tersebut membuat tim produksi harus mencarikan solusi 

dengan menambahkan satu mobil lagi untuk DOP dan asisten 

kamera. Masalah lain juga muncul saat salah satu talent tidak suka 
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pada driver yang sudah disediakan, lalu tim produksi mencarikan 

driver lain untuk menggantikannya.  

e) Rapat ( 1 November 2018) 

Sebelum berjalannya produksi film, dilakukan rapat pada 

tim produksi. Rapat yang dilaksanakan di hotel tempat menginap 

selama di Bandung membahas mengenai pembagian jobdisc 

Terdapat line producer, unit production manager, unit production, 

unit finance, dan juga production assistant. Production assistant 

dibagi menjadi dua, antara standby di ruang produksi dan juga 

standby di set. Pada saat rapat juga dijelaskan mengenai beberapa 

tugas yang akan penulis lakukan seperti membagikan callsheet, 

membuat dan menyebarkan crew call, mengecheck konsumsi dan 

memastikan semua crew mendapat konsumsi, membantu membuat 

laporan keuangan. Pada saa rapat, karena ada dua production 

assistant, maka terdapat pembagian antara keduanya. Salah satu 

PA harus ada yang selalu standby di set dan ada yang menjaga 

ruang produksi.  



33 

 

 

Gambar 6 : Rapat bersama tim produksi 

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

 

 

2) Produksi  

Pada tahap produksi, penulis membagi pekerjaan dengan 

production assistant yang lain. Namun, tugas utama penulis membantu 

dalam laporan keungan. Pada tahap produksi, selain melakukan 

observasi untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan, penulis juga terjun langsung dalam 

mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan tugas-tugas tersebut antara lain: 

a) Konsumsi ( 3 November – 10 November 2018) 

Selama satu minggu penulis diberi tugas untuk mengecheck 

konsumsi. Ketika konsumsi datang penulis harus menghitung 

apakah jumlah sudah sesuai dengan yang dipesan. Setelah 

memastikan jumlahnya benar, pada saat pembagian konsumsi 

penulis juga harus memastikan semua crew maupun pemain dan 
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extras sudah mendapatkan makanan. Jika saat pembagian makanan 

sedang tidak jam produksi, maka penulis harus membagikan makan 

ke setiap kamar crew yang ada di hotel. Selain pembagian 

makanan, penulis juga harus mempersiapkan jumlah konsumsi 

yang harus dipesan besok melalui konfirmasi astrada mengenai 

penambahan pemain. Pembagian konsumsi juga berlaku saat break 

setiap hari jumat. Pada saat break ataupun pada saat membagikan 

makanan, penulis sempat mendapat keluhan dari crew karena tidak 

mendapat makanan. Hal tersebut terjadi karena makanan yang 

sudah dibagikan dan diletakkan di depan kamar dibersihkan oleh 

pihak hotel. Setelah dibicarakan oleh pihak hotel maka tidak 

pernah terjadi lagi masalah seperti itu.  

 

Gambar 7: pembagian konsumsi di hotel 

( Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 
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b) Membagikan callsheet (3 November – November 2018) 

Callsheet merupakan jadwal perhari yang harus dibagikan 

kepada setiap crew. Walaupun sudah disebarkan dalam bentuk soft 

file melalui whatssapp, namun pembagian dalam bentuk hard file 

juga diperlukan agar mempermudah dalam membacanya. Setelah 

menerima callsheet dari asisten sutradara, penulis harus 

memperbanyak dan membagikan setiap malam pada saat last scene 

pada hari itu ataupun ada saat pagi hari saat semua crew sampai di 

lokasi.  Waktu pembagian callsheet sempat engalami perdebatan 

antara crew satu dengan yang lainnya. Ada crew yang meminta 

callsheet dibagikan pada malam hari, dan juga ada crew yang 

meminta dibagikan pada saat pagi hari sebelum shooting dengan 

alasan jika dibagikan malam akan takut hilang. Hasil dari 

berdiskusi dengan unit production dan juga asisten sutradara, maka 

keputusan pembagian callsheet dibagikan pada pagi hari sebelum 

shooting dimulai.  

Gambar 8 : Callsheet Dilan 1991 dan Milea 

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 
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c) Membantu membuat laporan keuangan harian ( 3 November – 16 

November 2018) 

Dalam pembagian tugas dengan production assistant lainnya 

yang membedakan adalah dalam membantu membuat laporan 

keuangan. Penulis bertugas mengumpulkan nota dari pembantu 

umum dalam pembelanjaan uang produksi untuk keperluan 

logistik, lalu meminta kwitansi pembayaran driver-driver setiap 

harinya dan juga nota-nota lainnya setiap hari. Jika semua sudah 

terkumpul maka penulis memberikannya kepada unit finance yang 

akan melaporkan pengeluaran harian kepada line produser melalui 

konfirmasi dari unit production manager. Dalam mengumpulkan 

nota terkadang penulis mengalami kesulitan karena Head of 

Department pembantu umum dan juga driver yang susah dicari dan 

terlalu banyak alasan saat diminta nota dan kwitansi. 

 

Gambar 9 : Basecamp produksi saat di lokasi Rumah Milea 

(Sumber : Lathifah Kharani, 2018) 
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d) Crew call (11 November – 16 November 2018) 

Membuat dan menyebarkan crew call menjadi salah satu tugas 

dari seorang production assistant. Crew call berguna untuk 

memberitahu mengenai waktu untuk  berkumpul, lokasi, dan juga 

jadwal produksi setiap harinya. Crew call dibagikan pada malam 

hari ke semua crew untuk keperluan shooting keesokan harinya. 

Menyebarkan crew call menggunakan whatssapp yang di sebarkan 

secara personal ke semua crew.  

                 

Gambar 10 : Crewcall untuk semua crew 

( Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

e) Laundry (11 November – 16 November 2018)  

Setiap crew yang menginap di hotel selama di Bandung 

mendapatkan fasilitas laundry. Tugas penulis yaitu memastikan 

laundry setiap crew yang sudah di kumpulkan menjadi satu diambil 
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dan diantarkan kembali ke hotel tepat waktu dan tidak ada yang 

kurang. selalu berkomunikasi dengan pemilik laundry mengenai 

waktu yang sudah disepakati dan menyampaikan keluhan dari crew 

jika ada masalah terkait pakaian yang di laundry. Banyak keluhan 

yang terjadi seperti pakaian yang hilang, yang tertukar maupun 

pakaian yang belum kering. Dari keluhan para crew lalu tugas 

penulis akan memberitahu petugas laundry untuk 

bertanggungjawab atas hal tersebut dan memberi konfirmasi.  

 

Gambar 11 : Laundry Crew 

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 
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f) Laporan keuangan harian (17 November – 20 Desember 2018) 

Pada saat produksi berjalan, terjadi permasalahan dengan unit 

production manager dan unit finance yang mengharuskan unit 

finance mengundurkan diri. Namun, unit production manager 

dalam mengerjakan laporan tidak sesuai dengan apa yang 

diperintahkan oleh line producer. Maka sejak pengunduran diri 

unit finance, penulis bertugas menggantikan unit finance membuat 

laporan keuangan harian. Membuat laporan keuangan harian 

dimulai dengan mengumpulkan nota dari pembantu umum, 

kwitansi dari driver, dan pengeluaran lainnya. Dalam pembagian 

kalsifikasi nota dan kwitansi dibagi menjadi 3, yaitu; A. Konsumsi 

dan logistik PU, A1. Konsumsi pemain dan extras, B. Transportasi, 

C. Others yang berisi tagihan laundry, pulsa, dan keperluan 

lainnya. Lalu setelah semua terkumpul, jumlah dari nota dan 

kwitansi tersebut dimasukan satu-satu dalam bentuk soft file yang 

nantinya data tersebut akan dikirimkan dalam bentuk soft file. 

Pekerjaan tidak selesai sampai disitu, penulis harus menempelkan 

satu persatu bukti nota dan kwitansi yang sudah di input pada 

kertas hvs dengan rapi dan jelas.  
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Gambar 12: Membuat laporan keuangan dilokasi Rumah Dilan  

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

Gambar 13 : Contoh laporan keuangan harian  

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

g) Reimburse (17 November – 16 Desember 2018) 

Terkadang tim produksi tidak dapat memenhi kebutuhan 

semua crew secara langsung, namun jika itu termasuk dalam 

keperluan produksi, crew yang menggunakan uang pribadi 
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nantinya akan diganti dengan uang produksi bila yang mengajukan 

dapat memberikan nota atau tanda bukti dengan keterangan yang 

jelas. Contoh dari biaya yang dapat diganti yaitu uang transport 

naik kendaraan umum karena transportasi yang disediakan penuh, 

keperluan makan diluar lokasi tetapi masih jam kerja dan sedang 

bekerja atau sedang sakit, laundry bagi crew yang tidak tinggal 

dihotel bersama crew lainnya, dan lain-lain.   

h) Standby set (3 November – 16 Desember 2018) 

Setelah pekerjaan utama mengenai laporan keungan selesai, 

penulis harus standby di set untuk membantu jika ada crew lain 

yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang dapat dilakukan seperti 

membagikan jas hujan saat hujan, membantu menertibkan 

penonton yang melihat pada saat shooting berlangsung, 

menyediakan kebutuhan department lain seperti tenda; kursi; 

payung; palstik; dan lain-lain, membagikan kaos dari sponsor, 

membagikan vitamin untuk semua crew dan lain sebagainya. 
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Gambar 14 : Suasana shooting di lokasi Rumah Milea 

( Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

i) Merawat crew sakit  

Jika ada crew yang sedang sakit, tugas dari department produksi 

juga harus merawat dan mengantarkan ke rumah sakit jika 

diperlukan. Penulis sempat bertugas mengantarkan crew pembantu 

umum yang sakit untuk berobat ke rumah sakit. Selain itu juga 

memberikan makan kepada crew yang sakit tetapi hanya istirahat 

di kamar hotel.  

3) PascaProduksi 

Setelah produksi berakhir, pekerjaan penulis belum selesai. Penulis 

harus mengecheck ulang laporan-laporan yang sebelumnya sudah 

dibuat apakah ada yang kurang atau tidak. Dan penulis diberi tugas 

untuk membuat laporan persiapan dari tanggal 29 Oktober – 2 

November 2018 dan juga laporan keuangan harian shooting day 8 – 
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12 yang hilang karena unit finance sebelumnya. Setelah semua sudah 

selesai dan tidak ada yang kurang, bukti arsip nota dan kwitansi 

selama 40 hari shooting dikumpulkan menjadi satu dan siap dikirim 

ke Falcon sebagai production house yang membiayai produksi Dilan 

1991 dan Milea. 

 

Gambar 15 : Pengerjaan laporan di kantor HaTo 

( Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 

 

 

Gambrar 16 : Laporan keuangan harian selama 40 hari shooting 

(Sumber : Lathifah Khairani, 2018) 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan mata kuliah wajib tempuh yang 

dilaksanakan pada semester tujuh oleh mahasiswa program studi Televisi dan 

Film yang telah menempuh 100 SKS. Mata kuliah ini memberikan ilmu dan 

pengalaman yang sangat banyak tentang dunia perfilman. Ilmu yang didapat 

selama studi pada semester sebelumnya dapat diaplikasikan secara langsung 

dan banyak hal baru yang tidak didapatkan di lingkungan kampus. Dengan 

melakukan program Kuliah Kerja Profesi (KKP) dapat merasakan bagaimana 

bekerja secara langsung dalam industri pembuatan film.  

Dalam kesempatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) ini berkesempatan ikut 

dalam proses pembuatan film Dilan 1991 dan Milea. Dalam pelaksanaannya 

juga diberi kepercayaan untuk membuat laporan keuangan harian dan juga 

membantu dalam kelancaran produksi. Pengalaman belajar menjadi tim 

produksi pada film Dilan 1991 dan Milea ini membuat untuk lebih 

bertanggung jawab, disiplin, sabar, cepat dalam melakukan pekerjaan. Selain 

itu, juga termotivasi utnuk terus belajar dan tidak cepat merasa puas dengan 

ilmu yang didapat. Hal ini membuat penulis, sebagai mahasiswa prodi Televisi 

dan Film mempunyai bekal dan kesiapan untuk bekerja pada industri 

perfilman, serta menemukan minat untuk pekerjaan di masa yang akan datang. 
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B. Saran  

1. Untuk Peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

a. Sebelum melaksanakan KKP, mahasiswa dianjurkan untuk memilih 

tempat Kuliah Kerja Profesi yang tepat dan sesuai dengan apa yang 

mahasiswa inginkan, dengan tujuan agar nyaman dan tidak kesulitan 

ketika melaksanakan tugas saat program KKP berlangsung.  

b. Mahasiswa disarankan untuk tidak memposisikan dirinya sebagai 

mahasiswa KKP, melainkan memposisikan diri sebagai crew dengan 

tujuan agar rasa tanggungjawab dan kedisiplinan saat bekerja tidak 

menurun ketika sudah terjun kedalam industri yang sebenarnya. 

c. Mahasiswa diharapkan menerima posisi apapun yang diberikan oleh 

perusahaan dengan batasan posisi yang masih berhubungan dengan 

keahlian Televisi dan Film,  karena dengan semakin banyak 

mahasiswa mencoba hal baru, semakin banyak juga ilmu dan 

pengalaman yang didapat.   

d. Pada saat pelaksanaan KKP mahasiswa diharapkan dapat berperan 

aktif dan terbuka dalam seluruh kegiatan dari pihak perusahaan. 

e. Mahasiswa diharapkan dapat menggali ilmu sebanyak – banyaknya, 

tidak hanya di posisi yang ditempati melainkan dari posisi tim kerja 

yang lain untuk memperluas wawasan tentang pekerjaan yang 

dilakukan.  
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2. Untuk MaxPictures  

a. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam membimbing 

mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP), 

dengan memberikan pengetahuan – pengetahuan yang lebih.  

b.  Lebih berinteraksi dengan mahasiswa KKP, dengan tujuan agar 

mahasiswa mendapatkan bimbingan yang maksimal pada dunia kerja. 

 

 


