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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Film merupakan karya seni yang sangat kompleks karena mempunyai banyak 

bagian di dalamnya. Bagian-bagian tersebut seperti bagian penyutradaraan, kamera, 

lampu dan juga produksi semua bagian berkerjasama untuk menghasilkan suatu 

film yang baik. Dari semua bagian tersebut, bagian produksi adalah penanggung 

jawab dari seluruh proses pembuatan film yang baik. Bagian produksi dikepalai 

oleh seorang produser film. Produser adalah seseorang yang paling bertanggung 

jawab terhadap keseluruhan film dari masa pra produksi hingga paska produksi. Ia 

merupakan orang yang membantu sutradara dalam mengelola proses pembuatan 

film (Saroengallo, 2008, hlm. 7-8).  

Seorang produser bertanggung jawab dalam pembuatan anggaran biaya, 

pemilihan lokasi, hingga pendistribusian film tersebut. Karena tugas yang sangat 

banyak, biasanya dalam produksi film besar produser memiliki manajer produksi 

untuk membantu mereka seperti line producer, location manager, assistant 

producer, unit production manager, dll. Namun berbeda dengan Produser film 

pendek yang biasanya merangkap menjadi manajer produksi, karena pembuatan 

film yang belum terlalu kompleks dan dana yang terbatas.  

Line producer harus memastikan bahwa proses pembuatan film dapat 

berjalan dengan lancar, oleh karena itu line producer harus mempersiapkan semua 

aspek dengan baik seperti perencanaan biaya yang matang, pemilihan lokasi yang 
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tepat dan pembuatan schedule yang baik. Selain itu seorang  line producer harus 

mempunyai kemampuan problem solving karena masih sangat banyak 

kemungkinan buruk yang akan terjadi, walaupun semua sudah direncanakan 

dengan rinci dan terencana, khususnya pada tahap produksi suatu film. 

Sebagai seorang line producer, penulis harus menghitung secara teliti dan 

juga memprediksi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, khususnya saat tahap 

produksi seperti manajerial, lokasi dan anggaran biaya. Kemudian akan berefek 

kepada manajerial, lokasi dan juga anggaran biaya. Oleh karena itu penulis sebagai 

line producer memilih topik peran line producer dalam  aspek pemecahan masalah 

pada pembuatan film “Manuke Sapa?”. 

 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran line producer dalam aspek pemecahan masalah pada pembuatan 

film pendek “Manuke Sapa?” 

 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, penulis memfokuskan pembahasan dalam tiga aspek yaitu 

manajerial sumber daya manusia, lokasi dan anggaran biaya pada film pendek 

“Manuke Sapa?”. 

 Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam peran dari 

line producer dalam pemecahan masalah pada pembuatan film “Manuke Sapa?” 
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 Manfaat Skripsi  

Skripsi ini memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi penulis dapat memahami proses produksi lebih baik dan menjadi 

pengalaman produksi lainya. 

2. Bagi pembaca dapat mengetahui bagaimana peran seorang line producer 

dalam memecahkan masalah pada produksi film pendek. 

3. Bagi universitas dapat menjadi bahan koleksi dan memberikan informasi 

mengenai peran line producer dalam aspek pemecahan masalah pada 

pembuatan film pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peran Line Producer..., Andreas Reynara Prasidha Putra, FSD UMN, 2019 




