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Pra Produksi di	
Ad	Agency

Storyboard disetujui
klien

TV producer/Account team 
membuat budgeting 

berdasarkan harga dari PH

Klien menyepakati
budget

Persiapan pra produksi
TVC dilakukan



Produser Sutradara Property & 
Wardrobe

Talent 
Agency/Manager

- Membuat
budgeting, 
timeline

- Memastikan tim
bekerja sesuai
jobdesc, jadwal

- Berkoordinasi
dengan agency 

- Membuat shooting
board, mood 
board 
berdasarkan
storyboard yang 
dibuat agency

- Menyiapkan
semua properti
yang akan
digunakan, dari
yang kecil sampai
besar

- Menyiapkan
wardrobe yang 
akan digunakan
semua talent

- Menyiapkan talent 
sesuai kebutuhan; 
artis atau bukan, 
kalau bukan
bagaimana
kriterianya, dll

- Membuat kontrak
dengan talent 
yang sudah dipilih

TUGAS PADA TAHAP PRA PRODUKSI



Produser Sutradara Property & 
Wardrobe

Talent 
Agency/Manager

Cameraman, 
DOP, 
Lightingman, 
Soundman

- Memastikan
tim bekerja
sesuai
jobdesc, 
jadwal

- Berkoordinasi
dengan
agency 

- Memastikan
shooting 
berjalan
lancar

- Menyiapkan
makanan, dll

- Mengarahkan
acting talent,
kamera, 
pencahayaan, 
dll

- Menyiapkan
semua
properti dan
wardrobe 

- Memastikan
talent hadir
sesuai jadwal

- Bekerja
sesuai
tugasnya ;
mengambil
gambar
sesuai angle 
dan arahan

- Memastikan
pencahayaan
dan suara
baik

TUGAS PADA TAHAP  PRODUKSI (SHOOTING)



Produser Sutradara Talent 
Agency/Manager

Editor 

- Memastikan tim
bekerja sesuai
jobdesc, jadwal

- Berkoordinasi
dengan agency 

- Booking 
audio/editing 
post

- Memastikan
semua gambar
masuk

- Mengarahkan
hasil editing, 
suara, dll

- Mengarahkan VO

- Jika talent harus
take VO, maka
harus memastikan
talent hadir

- Mengedit baik
offline maupun
online

- Pada kebutuhan
tertentu
(penambahan
grafis, animasi, 
misalnya) dibantu
oleh tim lain 

TUGAS PADA TAHAP  PRA PRODUKSI (EDITING)



Budgeting 
& 

Timeline
§ Dalam file terpisah





Pada saat PPM dengan klien
maka PH & Agency harus
mempresentasikan semua
hal yang berkaitan dengan

persiapan shooting; dari
mulai talent hingga properti

yang digunakan.

Pre Production 
Meeting 

(PPM)



Alternatif Talent Ibu

Alternatif Talent Bapak, ART, Anak?



Tampilan Dapur



Alternatif Wardrobe Ibu



Alternatif Wardrobe ART




