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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Secara umum, film pendek adalah sebuah film yang berdurasi kurang dari 30 

menit. Ciri film pendek ini adalah jumlah cast yang sedikit, waktu produksi yang 

singkat, budget produksi yang minim, dan tingkat kesulitan yang rendah. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis ingin menyutradarai sebuah 

film pendek,  yang  berbeda dengan ciri-ciri diatas. Dalam projek tugas akhir ini, 

penulis dan kelompok ingin memproduksi sebuah film pendek yang melibatkan 

cast yang cukup banyak, kurang lebih 50 orang, dengan maksud untuk 

mendukung kebutuhan cerita. 

Banyaknya cast yang akan berpengaruh kebudget produksi dan tingkat 

kesulitan produksi film, ini menjadi tantangan penulis yang akan menjadi 

sutradara di film pendek ini. Seorang sutradara juga harus ada di setiap fase 

pembuatan film, di praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Sutradara berperan 

penting untuk memberikan sentuhan-sentuhan pada hasil film itu sendiri sehingga 

bagus tidaknya film juga akan sangat dipengaruhi oleh kreativitas dan kerja keras 

sutradara. Hal tersebut mendorong penulis untuk menjadi sutradara di film pendek 

ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana menyutradarai film pendek yang melibatkan banyak cast? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Rumusan masalah diatas dibatasi sebagai :  

a. Tugas sutradara dibatasi pada casting ,membuat adegan , dan memimpin 

produksi. 

b. Kata membuat adegan di atas dibatasi pada blocking, pembuatan shotlist, 

pembuatan storyboard, dan pembuatan floorplan. 

c. Memimpin produksi dalam hal ini adalah memimpin jalannya syuting 

sampai akhir. 

d. Film pendek disini adalah film pendek yang penulis beserta kelompok buat 

berjudul  Engklek. 

e. Istilah banyak cast disini mengacu pada jumlah pemain yang akan 

digunakan yaitu,  dua pemain utama, dua pemain pendukung, dan 25 

extras. 

f. Pembahasan akan dibatasi pada scene 6, scene 10 dan scene 11. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari projek tugas akhir ini adalah menyutradarai sebuah film pendek yang 

melibatkan banyak cast. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Proses produksi film ini hendaknya dapat menambah pengetahuan para pembaca 

dalam menyutradarai sebuah film pendek yang melibatkan banyak cast.  
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