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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Film pendek menjadi sarana bagi para sineas muda untuk dapat mengekspresikan 

idenya. Selain biaya yang diperlukan tidak terlalu banyak, cerita yang dibuat juga 

dapat lebih bebas dan bervariasi.  

Terinspirasi dari kerusuhan sosial, dimana terjadi ketegangan antara 

masyarakat pribumi dan Tionghoa, penulis ingin membuat sebuah film pendek 

yang mengusung tema multikultural dalam masyarakat Indonesia. Film ini ingin 

menggambarkan kebaikan sebuah persatuan ditengah-tengah keadaan yang kacau 

balau. Hal tersebut ditunjukan oleh persahabatan dua orang anak kecil berbeda ras 

yang masih sangat lugu, tidak memperhatikan ras dan warna kulit namun hanya 

ingin mencari kegembiraan dalam kebersamaan mereka. 

Film ini akan melibatkan banyak pemeran (cast) untuk mendukung cerita yang 

bersetting di barak pengungsian. Pada pembuatan film ini penulis memilih peran 

sebagai produser karena seorang produser memiliki peran yang penting terhadap 

keberhasilan suatu film. Seorang produser mempersiapkan, mengatur dan 

mengawasi setiap aspek dari sebuah produksi agar dapat berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu penulis tertantang untuk melakukan hal tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana memproduksi film pendek Engklek yang melibatkan banyak cast ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup pembahasan masalah pada penulisan ini terbatas pada : 

1.3.1 Film pendek Engklek yang akan dibuat oleh penulis dan kelompok. 

1.3.2 Banyaknya cast yang terlibat dalam pembuatan film ini. Banyaknya 

cast, dibutuhkan untuk mendukung cerita pada film yang bersetting di 

sebuah barak pengungsian. Banyaknya cast yang dimaksud adalah 2 

orang main talent, 2 orang supporting talent, dan 25 orang extras.  

1.3.3  Tugas dan peranan seorang produser dalam memproduksi sebuah film, 

antara lain: 

1.3.3.1 Mengelola dana, membuat perkiraan anggaran, mengontrol 

uang yang keluar, serta membuat laporan keuangan. 

1.3.3.2 Memanggil kru-kru untuk membentuk sebuah tim kreatif agar 

dapat bekerjasama menghasilkan film Engklek. 

1.3.3.3 Menyediakan peralatan syuting yang dibutuhkan seperti 

kamera, lighting, genset, dsb. 

1.3.3.4 Mencari dan mengurus perijinan lokasi syuting. 

1.3.3.5 Mencari dan menyiapkan konsumsi untuk kru dan cast.  
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1.4 Tujuan Projek Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan projek Tugas Akhir ini adalah 

memproduksi sebuah film pendek yang melibatkan banyak cast.  

 

1.5 Manfaat Projek Tugas Akhir 

Proses produksi yang dilalui hendaknya dapat menambah pengalaman bagi 

penulis. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

dalam memproduseri sebuah film pendek yang melibatkan banyak cast, juga 

menambah pengetahuan tentang proses penyediaan kebutuhan syuting agar  

produksi dapat berjalan lancar. 
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