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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Film merupakan salah satu media massa yang paling populer digunakan 

masyarakat sebagai media sarana hiburan. Selain itu film berperan sebagai 

sarana modern yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada 

masyarakat. Film menjadi salah satu media massa yang cukup efektif dalam 

menyampaikan suatu informasi. 

Dilan 1991 adalah sebuah film Indonesia mendatang yang disutradarai 

oleh Fajar Bustomi dan Pidi Baiq. Film tersebut adalah sekuel dari Dilan 

1990. Film tersebut akan tayang pada 28 Februari 2019 dan syutingnya 

dimulai di Bandung pada November 2018. Film ini adalah sekuel dari Dilan 

1990 yang tayang Januari 2018.
 
Film tersebut akan kembali diperankan oleh 

Iqbaal Ramadhan sebagai Dilan dan Vanesha Prescilla sebagai Milea.
1 

Produksi kali ini dilakukan untuk dua film sekaligus yakni “Dilan 1991 dan 

Milea”. Cerita dalam film “Dilan 1991” ini berfokus tentang bagaimana Dilan 

dan Milea menjalani sebuah hubungan dan mempertahankannya. Sementara 

pada film “Milea”, kisahnya akan diambil dari sudut pandang Dilan dengan 

menampilkan hal-hal yang tak diceritakan di dua film sebelumnya 

Di Indonesia, banyak rumah produksi film seperti MD Entertaiment, Rapi 

Films, Screenplay Production, Falcon Pictures, Dapur Films, Soraya Intercine 
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Films, Fourcolors Films, Miles Films, Sinemart, adalah nama besar rumah 

produksi di Indonesia sehingga menjadi salah satu kiblat bagi rumah produksi 

yang baru berdiri. Rumah produksi film tersebut memiliki keistimewaan dan 

pasarnya masing-masing. 

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 

Cinta Asmara” (2017), “Keluarga Tak Kasat Mata” (2017), “Bulan Terbelah 

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

Sebagai mahasiswa program studi televisi dan film tidaklah cukup jika 

hanya menguasai secara teoritis saja, tetapi juga harus terampil pada saat di 

lapangan. Kuliah Kerja Profesi (KKP) merupakan salah satu cara untuk 

mempraktikan dan terjun langsung pada aktivitas produksi pada sebuah 

industri/perusahaan. Dengan melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) 

mahasiswa dapat mengukur seberapa besar kemampuan mahasiswa dan serta 

menjembatani mahasiswa untuk mengetahui bagaiamana cara kerja dan proses 
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produksi sebuah film dan ingin menerapkan secara langsung apa yang sudah 

dipelajari di perkuliahan dalam dunia kerja.  

Keberhasilan Max Pictures sebagai rumah produksi yang sudah banyak 

memproduksi film membuat memilih Max Pictures sebagai tempat untuk 

melaksanakan KKP dan yakin akan mendapatkan banyak pengalaman kerja 

secara langsung dengan orang-orang yang sudah terbiasa berkerja terutama 

pada divisi produksi film. Selain itu, Max Pictures sedang membutuhkan 

seorang production assistant yang membuat berkesempatan menjalankan KKP 

di Max Pictures sebagai production assistant. Kegiatan Kuliah Kerja Profesi 

dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di Max Pictures. Bidang kerja 

yang dipilih adalah divisi produksi karena pengalaman belajar mengenai 

materi tersebut telah diperoleh di bangku kuliah tetapi masih belum cukup 

sehingga dibutuhkan pengalaman yang lebih dari dunia kerja. 

B. Tujuan 

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi di Max Picture bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan pengetahuan dan memahami sistem dunia kerja di Max 

Pictures 

2. Mendapat pengalaman kerja sebagai production assistant secara 

langsung dalam situasi industri perfilman.  

3. Mengetahui sistem manajemen dan sistem kerja khususnya pada divisi 

produksi secara nyata di Max Pictures. 

 

 



c. Manfaat 

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi di Max Picture ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik kepada mahasiswa, lembaga pendidikan, maupun 

dunia industri. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai pemahaman untuk mendapatkan pengetahuan sistem  dunia 

kerja di Max Pictures. 

b. Sebagai pengalaman kerja secara langsung dalam industry 

perfilman. 

c. Dapat mengetahui sistem kerja secara nyata khususnya pada divisi 

produksi. 

 

2. Bagi Institut Seni Indonesia (Program Studi Televisi dan Film) 

a. Membangun relasi dengan Max Pictures terutama dalam bidang 

KKP.  

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. 

3. Bagi Dunia Industri (Max Pictures) 

a. Memperoleh calon tenaga terdidik yang diperlukan pada bagian 

produksi film. 

b. Mendapatkan tenaga berkompetensi pada bagian produksi untuk 

turut memajukan perusahaan dan industri perfilman. 



c. Memiliki relasi baik untuk bekerjasama dengan Institut Seni 

Indonesia Surakarta agar mendapat tenaga terdidik . 

 

D. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan KKP dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan sesuai 

kesepakatan negan line producer  Max Pictures, terhitung sejak tangal 24 

Oktober 2018 – 2 Januari 2018. Untuk jam kerja dari pihak Max Pictures tidak 

memberi ketentuan jam kerja dan menyesuaikan dengan jadwal produksi.  

a. Tanggal Pelaksanaan : 24 Oktober 2018 – 2 Januari 2019 

b. Hari Kerja  : 8 hari praporuksi +  40 hari produksi + 5 hari pasca 

produksi 

c. Jam kerja  : Menyesuaikan jadwal produksi 

d. Pukul  : Menyesuaikan jadwal produksi 

e. Total Hari  : 53 hari 

E. Lokasi Pelaksanaan 

  Jakarta dan Bandung 



BAB II 

MATERI DAN METODE KULIAH KERJA PROFESI 

 

A. Materi KKP 

1) Rumah Produksi Film 

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. 

Rumah produksi yang kegiatan sehari-harinya adalah memproduksi 

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

perusahaan, video klip, maupun iklan media elektronik. Kegiatannya 

dimulai dari perencanaan, shooting, editing sampai dengan pemasaran 

produk. Kegiatan PH produksi yang lain yakni menyewakan alat-alat 

untuk memproduksi progam acara (seperti kamera, mesin genset, lighting 

bahkan beberapa pekerja) dan menyediakan/ menyewakan tempat untuk 

penyelesaian produksi atas suatu program acara (seperti ruangan editing 

dan studio). 

Film adalah salah satu media komunikasi massa yang merupakan siatu 

kekuatan yang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tingkah laku.
3
 

Film dalam arti sempit adalah penyajian gambar layar lebar, tetapi dalam 

pengertian yang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan. 
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Dalam memproduksi sebuah karya film pastilah terdapat beberapa 

proses atau tahapan tertentu. Tahapan tersebut dimulai dari tahap 

praproduksi, tahap produksi, dan tahap pascaproduksi yang mana tahap 

tersebut sangatlah penting dalam pembuatan sebuah karya audio visual 

yaitu film.  

Tahap praproduksi adalah sebuah tahap persiapan sebelum kegiatan 

syuting dimulai, proses ini sanat menentukan kelancaran kegiatan syuting 

nantinya. Oleh karena itu proses ini harus dijalankan dengan sebaik-

baiknya. Seperti update production schedule, breakdown jadwal 

equipment, breakdown jadwal talent, membuat surat izin, menyiapkan 

kebutuhan-kebutuhan produksi, menyiapkan kendaraan crew produksi. 

Begitu semua tugas praproduksi selesai, film memasuki tahap produksi 

dimana film tersebut benar-benar dikerjakan. Menurut Bastian Clave 

dalam bukunya yang berjudul film production management tahap produksi 

meliputi beberapa proses yaitu blocking, lighting, final rehearsal, dan 

shooting. 

Setelah tahap produksi selesai akan dilanjutkan dengan tahap 

pascaproduksi. Pada tahap ini mulai masuk kedalam tahap editing,sound 

effect, music production, dan mixing. Pada tahap  inilah dari hasil semua 

produksi menjadi sebuah film yang utuh. Selanjutnya setelah film itu jadi, 

film didistribusikan bisa melalui bioskop, pemutaran (screening) di festival 

atau acara-acara tertentu.  

 



2. Production Assistant dalam Production House 

Production Assistant (PA) adalah seorang yang bertanggung jawab 

atas segala kebutuhan produksi, membantu mempersiapkan kebutuhan 

produksi, serta mengatur keuangan program acara/film
4
. Bertugas dalam 

praproduksi, produksi dan pascaproduksi baik secara teknis maupun 

nonteknis. 

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
5
 

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 : 

1) Tahap praproduksi : 

a. Membantu manajer produksi dalam pengadaan sarana produksi 
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b. Membantu manajer produksi dalam pelaksanaan jadwal produksi 

c. Membuat breakdown berdasarakan bidang kerja masing-masing 

yang disetujui manajer produksi. 

2) Tahap produksi dan pascaproduksi : 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan produksi dan 

pengadaan semua kebutuhan produksi sesuai kebutuhan divis 

masing-masing. 

b. Bertanggung jawab atas pemanggilan crew call ke semua crew. 

c. Menjadi penghubung dengan pihak lain yang berkepentingan 

dengan bidang kerjanya masing-masing. 

d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pasca produksi 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 

1.) Metode Kerja Primer 

Kuliah Kerja Profesi (KKP) tidak lepas dari pengumpulan data primer. 

Data 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 

 Selama praproduksi melakukan observasi di kantor dengan 

mengamati langsung bagaimana cara kerja tim produksi, hal apa saja 

yang dikerjakan. Lalu saat produksi juga mengamati proses shooting 

berlangsung saat stand by di set.  

b. Partisipasi 

Partisipasi dan praktik lapangan merupakan metode pencarian 

data yang dilakukan dengan cara melakukan aksi nyata terjun langsung 

di lapangan sesuai dengan fungsi divisi. Dalam proses produksi mulai 

dari praproduksi hingga pascaproduksi, mengikuti seluruh kegiatan yang 

sebelumnya sudah dicontohkan oleh unit produksi selaku pembimbing 

lapangan. Dengan praktik langsung ke lapangan dan berperan aktif 

dalam proses pra event, event dan pasca event sebagai bagian dari tim 

produksi selama menjalani Kuliah Kerja Profesi (KKP) dengan begitu 

bisa mengetahui secara langsung suasana proses kerja tim produksi film 

“Dilan 1991” dan “Milea” dan mengetahui mekanisme kerja yang 

terlibat dalam proses produksi film, selain itu, dapat mengamati segala 

sesuatu yang terjadi dalam proses kerja tim produksi. 

 

 



c. Wawancara  

Selama melaksanakan KKP, dilakukan wawancara dengan 

informan atau narasumber yang berkompeten dalam bidang pekerjaan 

untuk mencari informasi yang sejelas-jelasnya.  

Seperti saat produksi berlangsung bertanya kepada mentor jika ada 

hal yang belom dipahami, begitu juga bertanya ke lain crew beda divisi 

jika ada yang dibutuhkan dari mereka, bahkan crew juga membagikan 

pengalaman mereka selama terjun di dunia perfilman.  

Hal ini dilakukan untuk mendapat data yang lebih detail sekaligus 

mengkonfirmasi hasil dari pengamatan sehingga tidak menimbulkan 

selisih paham antara asumsi dan hasil wawancara. 

2. Metode Kerja Sekunder 

Proses pengumpulan data sekunder dalam laporan Kuliah Kerja Profesi 

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

pustaka, yaitu : 

a.  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, crewlis hotel, surat izin, surat jalan driver, 

foto dan berkas-berkas yang berkaitan dengan film Dilan 1991 dan Milea. 

Hasil analisis dokumen digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan 



dokumentasi kerja sebagai bukti melaksanakan pekerjaan sesuai laporan 

yang dituliskan. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data melalui buku, 

catalog, artikel, situs resmi, maupun sumber-sumber yang mendukung 

lainnya. Sumber data mengenai perusahaan, stuktur organisasi, pendanaan 

produksi didapatkan dari tim produksi Max Pictures. Disamping itu 

mencari sumber dari buku tentang manajemen produksi, dasar-dasar 

produksi dan laporan Kuliah Kerja Profesi (KKP) tahun sebelumnya. Studi 

pustaka sangat dibutuhkan sebagai pedoman, acuan, referensi, serta teori – 

teori yang berkaitan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi. 



BAB III 

PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

 

A. Tinjauan Umum Perusahaan 

1. Profil dan 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 

 

 

 

 

 

3. Film karya Max Pictures  

NO Judul Film Tahun 

1 Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 2016 

2 Keluarga Tak Kasat Mata 2017 

3 Baracas: Barisan Anti Cinta Asmara 2017 

4 Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya 2018 

5 Arini: Masih Ada Kereta yang Akan 

Lewat 

2018 



6 Udah Putusin Aja! 2018 

8 Dilan 1990 2018 

9 Dilan 1991 2019 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rencana Pelaksanaan  

Mendapatkan info magang dari teman kampus jika ada yang bersedia 

bisa interview langsung menemui Line Producer Max Pictures untuk 

shooting “Dilan 1991” dan “Milea”, karena kebetulan bisa akhirnya 

menghubungi Line Producer dan menetukan waktunya. Tanggal 17 

Oktober 2018 menemui Bapak Arif (Line Producer) untuk interview di 

basecamp praproduksi Dilan 1991 dan Milea yang berada di Pejaten, lalu 

Bapak Arif menyetujui bisa mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Max 

Pictures. Mulai tanggal 24 Oktober 2018 memulai magang di Max Pictures. 

Kemudian ditempatkan di divisi produksi sebagai Production Assistant 

(PA). Pada divisi ini bertugas membantu agar proses produksi berjalan 

lancar, dari mulai pra produksi hingga pasca produksi. Seorang PA 

memastikan alat-alat produksi tersedia dan kebutuhan crew tidak ada yang 

terlewat, crew bekerja sesuai jadwal dan tidak ngaret, membuat 

salinan skrip, mengurus tiket dan kamar hotel crew dan talent. 

2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan 

Waktu dan pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP), dilaksanakan 

sesuai dengan produksi shooting film Dilan 1991 dan Milea. Pra-produksi  

selama 7 hari (24 Oktober - 2 November 2018) di Jakarta dan Bandung, 



produksi selama 40 hari di Bandung (3 November – 13 Desember 2018), 

dan 15 hari Pasca Produksi di Jakarta (18 Desember 2018 – 2 januari 2019). 

Untuk pra-produksi dan pasca produksi waktu menyesuaikan, sedangkan 

untuk produksi dimulai sesuai jadwal crewcall.  

3. Deskripsi film 

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

karya Pidi Baiq itu bercerita soal jalinan asmara Dilan dan Milea setelah 

berpacaran. Kisah asmara 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster Film Dilan 1991 

Sumber : instagram.com/maxpictures 

 



4. Realisasi Kegiatan 

Selama proses KKP, terjun langsung ke lapangan dengan 

mengamati bagaimana cara kerja crew  saat pra hingga pasca produksi. 

Belajar memanajemen  apa saja kebutuhan teknis pada saat shooting 

berlangsung, begitu juga kebutuhan non teknis. 

a. Adaptasi :  

Mengikuti praproduksi di minggu pertama dan kedua KP. Di 

minggu pertama dilakukan di Jakarta. Kantor Happy Together atau 

basecamp berada di Pejaten, karena film ini disutradarai oleh Fajar 

Bustomi, jadi setiap produksi film karya Fajar Bustomi selalu melakukan 

praproduksi di basecamp. Uniknya di kantor tersebut tidak ditentukan 

datang dan pulang jam berapa, tapi biasanya jam kerja dimulai jam 10 

pagi dan pulang jam 7 malam.  

 

 

 

 

 

Gambar : Kantor Happy Together, Pejaten 

Sumber : google 

Saat hari pertama datang KP tanggal 24 Oktober 2018 bertemu 

dengan Line Producer yang bernama Bapak Arif yang biasa dipanggil 

Kak Arif langsung dikenalkan dengan mentor yang bernama Kak 



Chikeem sebagai unit produksi, karena nantinya akan membantu kak 

Chikeem saat produksi. 

Awal datang di kantor dikenalkan dengan yang crew lainnya 

seperti tim astrada, tim talco, dan tim produksi yang lain. Saat datang 

masih malu-malu untuk berkomunikasi, terus di ajak mengobrol dengan 

ka chikeem untuk mencairkan suasana. Di tanggal 26 Oktober 2018 

partner kerja Iyak datang, dan suasana semakin cair karena sudah tidak 

merasa canggung lagi. Sudah mulai akrab satu dengan yang lainnya, 

bahkan sudah mulai bercanda dengan tim divisi lain. Untuk membuat 

kebersamaan bahkan sampai menginap bersama di kantor, karena banyak 

kerjaan yang harus dikerjakan dan dekat dengan hari produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Saat KP di Hato 

Lalu di minggu ke 2 tim produksi berangkat lebih dahulu ke 

Bandung untuk mengurus kebutuhan yang ada di Bandung seperti kamar 

hotel crew dan talent, memastikan alat-alat sudah tersedia.  Tanggal 1 



November tim produksi berangkat ke Bandung, memakan waktu 4 jam 

dikarenakan jalan cukup ramai. Produksi kali ini semua crew dan talent 

menginap di Hotel Jayakarta, Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Hari pertama sampai di Hotel Jayakarta 

Kemudian tanggal 3 November 2018 syuting hari pertama dimulai, 

saat pertama kali masih belum mengenal, karena disuruh stand by di set 

diajak oleh salah satu crew namanya Om Deden untuk muter-muter di set 

berkenalan dengan semua crew yang ada di set, mulai dari divisi camera, 

divisi lighting, divisi art, divisi make up, divisi wardrobe, divisi D.I.T. Di 

tim produksi harus bisa menghafal semua crew karena nantinya akan 

saling berhubungan antar crew jika ada kebutuhan yang mereka 

butuhkan. 

b. Penugasan dari user (kak Chikeem) : 

1)  Praproduksi : 

 Menghubungi crew untuk meminta foto dan data diri 

 Mengurus surat perizinan 



 Mengurus kamar hotel crew 

 Membuat breakdown jadwal talent sesuai dengan production schedule 

2) Produksi : 

 Mengurus kebutuhan teknis saat produksi 

 Mengirimkan crewcall 

 Menyediakan kebutuhan crew 

3) Pasca Produksi : 

 Mengurus tiket crew  

 Mengurus pembayaran talent  

 Mengurus tiket trabsportasi talent selama di Bandung 

c.  

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. 

5 – 9 (produksi) - Diberi kepercayaan menghandle 

laundry crew. 

- Mengirimkan crew call. 

- Mengurus konsumsi crew selama 

produksi. 

- Menyediakan kebutuhan crew selama 

produksi. 

10 – 11 (pasca produksi) - Mengurus tiket crew dan talent. 

- Mengurus pembayaran talent. 



a. Praproduksi 

Dihari pertama KP diberi tugas oleh ka Chikeem untuk menghubungi 

semua crew via chatting whatsapp meminta foto dan data diri KTP untuk 

pembuatan id card, lalu dikelompokan perdivisi agar mempermudah pembuatan id 

card. Dihari pertama hanya diberikan tugas tersebut sampai menunggu jam pulang 

kantor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : contact crew minta foto dan data diri  

 Menjelang produksi semakin hari semakin banyak yang dikerjakan mulai 

dari breakdown jadwal talent sesuai production schedule untuk kebutuhan 

booking tiket transportasi dan hotel, lalu mengurus laporan keuangan persiapan, 

membuat surat izin talent yang masih sekolah untuk keperluan syuting, membeli 

barang untuk kebutuhan alat produksi, mengelompokan data diri crew yang sudah 

mengirimkan untuk selanjutnya dibuatkan id card crew. 



 Setelah sampai di hotel langsung menghubungi pihak hotel untuk 

berdiskusi tentang kamar crew dan talent. Sebelumnya sudah ada crewlist kamar 

hotel, namun karena ada kendala dimana alat-alat banyak sehingga kuota isi 

kamar harus diubah lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : membuat list kamar crew 

   Di hari pertama datang sedang ada reading para talent, jadi tim produksi 

stand by diruang reading supaya jika ada yang dibutuhkan oleh crew dapat di 

berikan. Malam harinya dilanjutkan dengan meeting tim produksi, didalam 

meeting itu ada UPM, unit produksi, finance dan PA. pada meeting itu 

membahas tentang pembagian jobdesk antara dengan rekan yang sama-sama di 

PA. Mendapatkan jobdesk secara teknis sedangkan rekan mendapatkan jobdesk 

secara nonteknis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Meeting dengan divisi produksi 

b. Produksi 

  Produksi film Dilan 1991 dan Milea ini berlangsung selama 40 hari di 3 

kota yaitu Bandung, Jakarta, dan Jogjakarta. Minggu 3 dan ke 4 sudah 

memasuki tahap produksi. Produksi dimulai dari tanggal 3 November 2018. 

Awal sebelum syuting dimulai dengan membagikan callsheet ke semua crew. 

Sesudah itu disuruh stand by di set, jika ada crew yang membutuhkan 

kebutuhan produksi agar mudah untuk mendapatkannya. Selama berada di set 

berkenalan dengan crew secara langsung bertanya tentang produksi film. Lalu 

diarahkan dengan mentor kapan waktunya stand by di set, hal apa saja yang 

dilakukan saat tim produksi dibutuhkan. Produksi  juga menjadi penghubung 

antara crew.  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar : keadaan saat stand by di set 

  Break shooting diadakan seminggu 1x yaitu setiap hari Jumat, meski 

break tim produksi tetap bekerja. PA bertugas membagikan makanan ke tiap 

kamar crew sesuai jumlah orang yang ada di dalam kamar. PA memastikan 

semua crew mendapatkan makanan mulai dari makan pagi, siang, dan malam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : saat membagikan makanan 

 Diminggu ke 5 – 9 diberi tanggung jawab untuk mengirimkan crewcall 

via whatsapp setiap hari kepada semua crew mulai dari tanggal 18 November 

2018 sampai produksi selesai. Crewcall biasa dikirim setelah breakshooting 



atau last shot dalam syuting. Crewcall diberikan saat waktu seperti itu untuk 

menghindari crew tidak lupa jadwal, bisa datang on time, dan bisa 

mempersiapkan untuk jadwal di esok hari. Pernah mengalami kejadian dimana 

seharusnya belum waktunya mengirimkan crewcall namun sudah dikirim, dan 

disitu banyak crew yang komplen dan bertanya kenapa crewcall udah ada 

sedangkan shooting belum selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : contoh crewcall 

  Selanjutnya diberi kepercayaan untuk menghandle laundry semua crew 

selama produksi. Produksi kali ini menggunakan jasa laundry karena syuting di 

luar kota dan tidak memungkinkan untuk mencuci sendiri, maka dari itu di 

adakan jasa laundry setiap 2 hari sekali dan selalu mengingatkan ke semua crew 

jika yang ingin menaruh laundryan di letakan di lobby dan memberi tahu bahwa 

laundry sudah jadi dan bisa di ambil.  

 



 

 

 

 

 

 

Gambar : laundry crew 

Selama syuting berlangsung jika tidak ada kesibukan biasanya  ikut 

dengan PU untuk belanja kebutuhan syuting. Seperti belanja buah sesuai 

permintaan sutradara atau talent, atau crew yang berkebutuhan. Biasanya DOP 

meminta telur ayam kampung dengan madu sebelum menggunakan steady 

cam jadi tim produksi harus menyediakannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : belanja kebutuhan produksi 



 Saat syuting berlangsung cuaca merupakan salah satu faktor pendukung 

kelancaran jalannya produksi. Jika cuaca terlalu panas dan ada adegan exterior 

harus menunggu cahaya sesuai kebutuhan adegan, namun jika cuaca hujan 

harus menunggu hujan reda terlebih dahulu baru syuting dimulai. Jika hujan 

tidak kunjung berhenti maka syuting diberhentikan dan dilakukan dilain hari.  

  Selain stand by di set, juga mengurus kebutuhan tentang surat menyurat, 

memperbanyak naskah baru, ngeprint update production schedule. Selanjutnya 

production schedule diberikan kepada setiap chief divisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : mencetak production schedule 

c. Pasca Produksi 

Minggu ke 10 dan 11 pascaproduksi dimulai. Sejak tanggal 18 Desember 

2018- 2 Januari 2019. Setelah syuting di Bandung dan Jakarta selesai, masih di 

lanjutkan syuting di Jogjakarta. Namun hanya tim kecil saja yang ikut ke 

Jogjakarta dan sisanya stand by di kantor Jakarta untuk mengurus kebutuhan 

produksi, juga mengurus data diri tiket crew yang pergi ke Jogja by phone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : format tiket crew 

  Selain mengurus tiket crew, mengurus juga pembayaran talent extras 

yang syuting di Jogja. Setelah itu menandatangani talent realese juga sebagai 

bukti yang mengirim uang untuk pembayaran. Tidak hanya itu juga membatu 

rekan menyelsaikan laporan keuangan dengan menempelkan kuitansi dan nota-

nota sebagai bukti untuk di laporan realisasi keuangan produksi. Bahkan harus 

sampai lembur karena ada kendala pada laporan keuangan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : kuitansi untuk lampiran laporan keuangan 

 Membuat rekapitulasi tiket talent selama syuting di Bandung, karena ada 

beberapa talent yang dari luar kota, seperti Yooriko, Jerome, Zara JKT48, 

Debo, Zulfa, Brandon Salim, jadi harus bolak-balik Jakarta-Bandung sesuai 

kebutuhan scene. Selanjutnya data transaksi tiket di print out untuk diberikan 

ke divisi talent coordinator, untuk dibuat laporan talent dan disatukan dengan 

laporan keuangan produksi. 



 

 

 

 

 

 

Gambar : Contoh pembayaran tiket salah satu talent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pascaproduksi di kantor Hato 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan melakukan program Kuliah Kerja Profesi (KKP) dapat 

merasakan bagaimana bekerja secara langsung dalam industri pembuatan 

program acara televisi. Pengalaman belajar menjadi tim produksi dalam 

produksi film Dilan 1991 dan Milea ini membuat untuk lebih terlatih dalam 

hal kedisiplinan, kreatifitas dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Selain itu,juga termotivasi untuk terus belajar dan tidak cepat 

merasa puas dengan ilmu yang didapat melalui program Kuliah Kerja Profesi 

(KKP) saat ini. Ilmu yang didapat tidak sesuai divisi saja, namun juga dari 

divisi lainnya seperti mengetahui fungsi divisi D.I.T yang tugasnya untuk 

menyimpan data file film yang sudah di ambil, lalu selanjutnta diserahkan ke 

tim editing, lalu dari divisi penyutradaraan bisa tahu bagaimana penjadwalan 

dan pengadeganan dalam film. Hal ini membuat 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. 

B. Saran 

Sebaiknya 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. 

Lalu untuk tidak memposisikan dirinya sebagai mahasiswa KKP, melainkan 

memposisikan diri sebagai crew dengan tujuan agar rasa tanggung jawab dan 



kedisiplinan saat bekerja tidak menurun ketika sudah terjun kedalam industri 

yang sebenarnya. 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. Pada saat 

pelaksanaan KKP dapat berperan aktif, terbuka, tanggung jawab, peka terhadap 

lingkungan dalam seluruh kegiatan produksi. Dapat menggali ilmu sebanyak – 

banyaknya, tidak hanya di posisi yang ditempati melainkan dari posisi tim 

kerja. Serta harus diperhartikan juga attitude dalam bekerja, karena dalam 

produksi film attitude sangat diperlukan. 

Sedangkan untuk MAX PICTURES diharapkan untuk meningkatkan 

kualitas dalam membimbing yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Profesi 

(KKP), dengan memberikan pengetahuan – pengetahuan yang lebih, harus 

lebih dikoordinasikan lagi segala sesuatunya agar tidak terjadi misscom antar 

crew. Lebih memperhatikan juga kesejahteraan dan kebutuhan crew yang 

sudah diajukan sebelumnya. 
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Gambar : Foto bersama 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto Bersama 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foro Bersama 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : foto bersama Vanesha Prescilla (Milea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : foto bersama yooriko (Wati) 



 

 

 

 

 

 

Gambar :foto bersama 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : saat di Basecamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : saat Line Producer ulang tahun 





 



CALLSHEET 
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