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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

  

Beberapa teori yang menjadi acuan penulis dalam memproduseri film ini adalah 

sebagai berikut: 

2.1 Pengertian Produser 

Produser adalah orang yang akan membantu sutradara dalam mengatur proses 

pembuatan film, mereka yang bertanggung jawab dalam mengatur jalannya 

sebuah produksi film, mulai dari persiapan hingga film selesai disunting. Dalam 

film berskala kecil, produser biasanya merangkap sebagai manager produksi. 

Manager produksi adalah orang yang menjadi roda dan motor penggerak produksi 

( Saroenggalo, 2011). 

       Dalam pengertian lain,  produser adalah orang yang menjalankan bisnis 

dalam film, orang yang merakit unsur-unsur sebuah film menjadi sebuah 

kesatuan. Seorang produser juga yang akan mencari jalan keluar untuk masalah-

masalah yang ada. Produser dan tim produksi adalah fasilitator ide dimana mereka 

akan berusaha dalam memfasilitasi berbagai ide yang muncul agar dapat 

terwujud. Semuanya menyangkut dengan pengorganisasian dan pencapaian yang 

maksimal dari setiap rupiah biaya yang keluar ( Jones, 2003).  

Salah satu produser profesional, Julian Wintle mengatakan bahwa dari draft 

naskah pertama, hingga seluruh tahap produksi bahkan hingga proses pengisian 

suara terakhir, keberhasilan atau kegagalan sebuah film berada di tangan seorang 

produser. Keterampilan menjadi seorang produser tidak dapat didapat dalam 
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waktu singkat, namun lahir dari pengalaman kreatif dan teknis selama bertahun-

tahun. Kecintaan terhadap pekerjaan dan kemampuan memilih bakat-bakat yang 

tepat untuk dapat bekerjasama juga merupakan salah satu kunci keberhasilan 

seorang produser. 

 

2.2 Tugas dan Peranan Produser 

Secara umum, tugas seorang produser adalah:  

1. Membuat rencana anggaran biaya produksi.  

2.  Mengatur masalah-masalah yang timbul pada saat waktu shooting.  

3. Supervisi progress proyek dari produksi dan pasca produksi.  

4. Mengelola seluruh sumber daya (SDM, keuangan dsb) dengan baik agar 

pelaksanaan pembuatan suatu paket produksi dapat berjalan sesuai target. 

5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam produksi. 

6.  Melakukan negosiasi harga dengan pemain.  

7. Menjaga agar sebuah produksi berjalan sesuai budget.  

Sedangkan, tugas seorang manager produksi adalah:  

1. Mengkoordinasi, menyediakan fasilitas, dan mengawasi jalannya produksi. 

2. Menyusun dan mengawasi anggaran. 

3. Tawar menawar dengan kru. 

4. Tawar menawar biaya pengadaan peralatan. 

5. Mengawasi arus pengeluaran harian.  

6. Supervisi pemilihan lokasi. 

7. Memantau pengambilan keputusan kreatif harian. 
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8. Mengatur semua urusan logistik. 

9. Mengatur penginapan dan konsumsi. 

10. Mengurus asuransi produksi dan kru yang dibutuhkan. 

11. Menjamin pelaksanaan sewa-menyewa. 

12. Menguasai jalannya produksi dan memikirkan rencana produksi yang 

berikutnya. 

Dalam penulisan ini akan dibahas beberapa tugas dan peranan produser yang 

merangkap sebagai manager produksi, antara lain: 

 

2.2.1 Mengelola dana 

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam mengelola dana adalah membuat 

prakiraan anggaran. Struktur prakiraan anggaran terdiri atas dua bagian besar, 

yaitu: 

a. Above-the-line 

Above-the-line mencakup biaya kerja kreatif seperti honor produser, 

sutradara, penulis dan hak ciptanya serta para pemain. 

b. Below-the-line 

Below-the-line mencakup biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

komponen teknikal dan mekanikal seperti honor kru lain, para pemasok, 

serta aneka bahan yang diperlukan untuk membuat dan menyelesaikan 

produksi tersebut (Singleton, 1996).  

Dalam membuat sebuah prakiraan anggaran yang akurat dibutuhkan 

prakiraan jadwal syuting. Sedangkan titik awal pembuatan jadwal syuting 
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adalah kesepakatan bersama terhadap sebuah draft skenario yang akan 

dijadikan pegangan selama syuting. Perubahan skenario akan berpengaruh 

langsung pada anggaran, maka sebaiknya skenario tidak berubah drastis ketika 

syuting sudah mulai. Karena perubahan jadwal syuting seperti penundaan atau 

penambahan hari syuting berarti penambahan biaya produksi seperti ongkos 

sewa peralatan dan biaya hidup kru. 

       Beberapa elemen yang harus dirancang dari awal untuk menentukan 

perhitungan anggaran adalah: 

a. Jumlah hari syuting 

Jumlah hari syuting akan menjadi dasar perhitungan  anggaran, seperti 

sewa peralatan, biaya operasional seperti makan dan minum, sewa mobil, 

BBM, parkir, tol, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa prakiraan jadwal 

syuting dijadikan patokan dasar untuk pembuatan prakiraan anggaran. 

b. Jumlah lokasi syuting 

Jumlah lokasi syuting juga berpengaruh pada anggaran. Tentunya semakin 

banyak lokasi yang digunakan akan semakin banyak biaya yang 

dikeluarkan. Biaya yang keluar antara lain adalah untuk menyewa lokasi, 

membayar keamanan dan mengurus perijinan. Produser juga harus dapat 

membedakan mana lokasi yang harus dibuat dan mana lokasi yang dapat 

ditemukan dikehidupan sehari-hari.  

c. Lokasi di dalam / luar kota 

Lokasi di dalam atau luar kota juga menjadi perhitungan. Lokasi di luar 

kota tentunya memerlukan mobilitas para kru, pemain serta peralatan. 
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Jarak antarlokasi akan mempengaruhi penambahan hari syuting yang 

digunakan untuk keperluan mobilisasi. 

Dalam mengelola dana seorang produser juga harus waspada terhadap 

beberapa pos pengeluaran yang sering menjadi pos pemborosan, yaitu: 

a. Operasional 

Biaya fotokopi atau penggandaan materi, BBM, uang tol, parkir, dan 

lainnya. 

b. Lokasi 

Masyarakat terkadang menyodorkan aneka tagihan pada saat syuting 

sudah berjalan, seperti biaya  keamanan, kebersihan, atau biaya 

keramaian. Agar tidak terjadi hal tersebut sebaiknya dibuat perjanjian 

sejak awal yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. 

c. Artistik 

Pemborosan akan terjadi bila dibutuhkan barang-barang yang tidak 

direncanakan sehingga harus dibeli secara dadakan. Dalam keadaan 

tersebut kesempatan untuk tawar menawar akan berkurang 

(Saroengallo, 2011). 

 

2.2.2 Mencari Kru 

Produser dalam kapasitasnya sebagai manager produksi bertanggung jawab 

dalam membentuk sebuah tim kreatif sebagai pendukung sutradara dalam 

memvisualisasikan sebuah skenario. Tim kreatif tersebut disebut sebagai kru 
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atau pekerja film, yaitu semua orang yang dipekerjakan dalam pembuatan 

sebuah film, selain para pemain atau aktor dan aktris (Saroengallo, 2011).  

Ada juga yang mengatakan bahwa kru adalah pekerja kreatif yang 

mengoperasikan peralatan yang digunakan dalam pembuatan film ataupun 

orang yang membuat pemain tampak baik di depan kamera, orang yang 

membuat set lokasi ataupun orang-orang yang menyediakan paperwork, 

informasi dan juga makan minum untuk para kru. Menurut Jones, sebagai 

pemimpin, produser dan sutradaralah yang bertugas untuk merekrut kru.  

Mencari dan merekrut orang terbaik untuk suatu pekerjaan merupakan sebuah 

pekerjaan yang mudah sekaligus sulit. Kebanyakan tujuh puluh persen dari 

posisi yang dibutuhkan akan terisi dengan mudahnya namun tiga puluh persen 

sisanya dibutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Biasanya posisi-

posisi tersebut adalah posisi yang kurang menarik atau membosankan dan 

memiliki resiko yang tinggi. Dalam merekrut kru tidak perlu mencari orang 

yang paling berbakat namun sebaiknya mencari orang yang penuh semangat, 

mau bekerja keras, dapat berkomunikasi dengan baik, optimis dan tidak hanya 

berorientasi pada uang (Jones, 2003). 

Kru atau pekerja film yang handal adalah mereka yang bisa tetap kreatif 

dan inovatif meski dibawah tekanan dan tetap penuh  rasa humor. Rasa humor 

biasanya sangat membantu dalam menjaga semangat kerja (Saroengallo, 

2011). 
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2.2.3 Menyediakan peralatan syuting yang diperlukan. 

Peralatan syuting merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam produksi 

sebuah film, biasanya produksi film yang tidak dinaungi oleh production 

house yang besar, menyewa peralatan syutingnya dirental karena 

membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli peralatan tersebut. 

Peralatan yang dibutuhkan saat syuting biasanya dibagi menjadi tiga bagian 

besar, yaitu: 

a. Kamera 

Dalam produksi sebuah film, kita memiliki sebuah kamera yang pasti 

namun dengan banyak peralatan tambahan, seperti lensa dan monitor. 

Selain itu, selalu saja ada pernak pernik lain yang dibutuhkan seperti filter 

ataupun lensa spesial. 

b. Lampu 

Dalam membuat sebuah film, lampu yang dimiliki selalu dirasa tidak 

cukup, namun perlu diingat bahwa semakin banyak lampu maka 

diperlukan lebih banyak kru juga lebih banyak daya. Lampu dapat menjadi 

salah satu pemborosan dana yang timbul untuk menghindari hasil gambar 

yang gelap atau kehilangan cahaya. Hal ini timbul karena terus mengejar 

waktu dalam melakukan pengambilan gambar, sehingga tidak selalu dapat 

menunggu untuk syuting disiang hari. 

c. Grip 

Grip adalah peralatan yang menyangga kamera, seperti tripod, track, dolly 

atau bahkan crane. Ada beberapa alat yang dapat dijadikan alternatif 
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untuk menghemat pengeluaran, seperti kursi roda atau alat-alat yang 

dibuat secara home made (Jones, 2003). 

 

2.2.4 Mencari dan mengurus perijinan lokasi syuting. 

Dalam mencari lokasi diperlukan sikap yang optimis bahwa diluar sana ada 

orang yang memiliki suatu tempat yang sesuai dengan cerita yang akan kita 

buat. Jika syuting dilakukan di dalam studio maka dapat dibangun sebuah 

tempat yang sesuai dengan cerita, namun jika syuting dilakukan di luar studio 

maka, ceritalah yang akan dibangun sesuai dengan lokasi yang telah 

didapatkan. Oleh karena itu, pencari lokasi harus berusaha mendapatkan 

tempat yang paling sesuai dengan cerita dan keinginan sutradara (Hougthon, 

1991).   

 Lokasi yang tepat adalah lokasi yang sesuai dengan kemauan sutradara 

dan sesuai dengan visi yang dikembangkan dari skenario. 

Kunci pencarian lokasi: 

a. Pemilik lokasi harus bisa diyakinkan bahwa minimal lokasi akan 

dikembalikan seperti semula atau dalam kondisi yang lebih baik. 

Hubungan baik dengan pemilik harus tetap dijaga hingga syuting selesai, 

karena selalu terbuka kemungkinan kru harus kembali ke lokasi yang sama 

untuk syuting ulang ataupun mungkin saja dalam produksi yang lain. 

b. Dalam mencari lokasi, selalu cari lebih dari dua lokasi sebelum 

ditawarkan kepada sutradara. Semakin banyak alternatif makin baik. 
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Pastikan lokasi yang diajukan adalah lokasi yang memang bisa dipakai 

untuk syuting. 

c. Jarak ideal sebuah lokasi syuting adalah dekat dengan kantor 

produksi, lokasi lainnya, jalan raya, tempat parkir dan tempat turun 

peralatan. Semakin dekat jarak tempat-tempat tersebut, maka akan 

semakin baik (Saroengallo, 2011). 

 

2.2.5 Mencari dan menyiapkan konsumsi untuk kru dan cast.  

Jika kru film mendapatkan makanan yang berkualitas, berenergi dan sehat 

maka kinerja mereka akan meningkat (Jones, 2003). 

Jadwal makan selama syuting harus diperhitungkan, jangan sampai 

makanan belum tersedia disaat kru sudah diistirahatkan untuk makan. Untuk 

kru Indonesia, usahakan menu nasi tiga kali sehari (Saroengallo, 2011) 

 

2.3 Film Pendek Berjudul Engklek 

 

2.3.1 Film pendek 

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan tentang definisi film pendek. Academy 

of Motion Picture Arts and Sciences menerjemahkan film pendek sebagai film 

yang berdurasi sekitar 40 menit atau kurang. Ada pula pengertian lain, film 

pendek merupakan film-film yang memiliki durasi dibawah 50 menit (Hill, 

1997). Namun banyak sumber lain mengatakan bahwa film pendek adalah 

film berdurasi kurang dari 60 menit, salah satunya adalah komunitas Boemboe 
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(2011), komunitas yang menyimpan arsip film pendek dan menyelenggarakan 

festival film pendek di Indonesia. 

 Salah satu keunikan film pendek diungkapkan Lulu Ratna, penggagas 

festival film independen dari komunitas Boemboe yaitu mengenai semangat 

independennya. Karena dari awal tidak dibuat untuk produk komersial, film 

pendek biasanya lebih bebas dan liar imajinasinya. 

Film pendek seringkali  menjadi batu loncatan bagi para sineas, ketika 

ingin mengawali debutnya didunia layar lebar. Chairun Nissa (2011), 

sutradara muda yang lahir dari Festival Film Pendek Konfiden mengatakan 

bahwa, film pendek itu ibarat kartu nama, yang menunjukkan bahwa 

seseorang bisa membuat film. 

 Pada hakikatnya, film pendek bukanlah reduksi dari film panjang, ataupun 

sekedar sarana latihan. Film pendek memiliki karakteristik sendiri yang 

berbeda dari film panjang, tidak lebih sempit maknanya ataupun lebih mudah 

dari film panjang. Sebagai analoginya, seorang penulis novel belum tentu 

dapat memahami cara penuturan sederhana dari sebuah cerpen (Cahyono, 

2009). 

 

2.3.2 Engklek 

Engklek adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan tanah yang 

digambar kotak-kotak sebagai sarananya. Cara permainannya adalah dengan 

melempar batu dan meloncat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak 
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lainnya.  Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan 

(Irawan, 2009). 

 Permainan Engklek merupakan permainan tradisional yang paling banyak 

dikenal oleh anak di seluruh Indonesia, walaupun dengan nama yang berbeda-

beda. Beberapa variasi nama untuk permainan Engklek  atau dalam bahasa 

Inggris ”Hopscotch” , antara lain Engklek (Jawa), Asinan, Gala Asin 

(Kalimantan),  Intingan (Sampit),   Tengge-tengge (Gorontalo),  Cak Lingking 

(Bangka), Dengkleng, Teprok  (Bali),  Gili-gili (Merauke),  Deprok (Betawi),   

Gedrik (Banyuwangi),  Bak-baan, engkle (Lamongan),  Bendang (Lumajang), 

Engkleng (Pacitan), Sonda (Mojokerto), Tepok Gunung (Jawa Barat), dan 

masih banyak lagi nama yang lain (Isnawati, 2010). 
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