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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini film sudah menjadi salah satu tempat untuk mengekspresikan diri dan 

menunjukan siapa diri yang sebenarnya. Setiap manusia ternyata mempunyai 

perbedaan sudut pandang terhadap suatu objek sehingga dapat terlihat dari begitu 

banyaknya film-film yang tersebar di setiap negara. Kecintaannya terhadap film 

membuat sebagian orang atau kelompok terdorong untuk dapat terjun langsung 

dalam proses pembuatan sebuah film, yang ternyata proses tersebut memerlukan 

banyak sekali orang-orang yang memang mengerti akan dunia film. Waktu dan 

dana yang tergolong tidak sedikit serta banyaknya perihal-perihal lain yang 

dibutuhkan, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menghasilkan sebuah film 

yang baik dan layak untuk ditonton.  

Seorang produser mempunyai tanggung jawab yang besar dalam sebuah 

film. Keputusan-keputusan yang diambil tentu tidak boleh sembarangan, karena 

hasil dari setiap keputusan tersebut menentukan hasil dari filmnya. Dalam film 

yang berjudul Venatus, produser berperan sebagai pemimpin dari sebuah tim 

produksi film tersebut. Salah satu tugasnya adalah membentuk sebuah tim 

produksi yang baik, yang dimana setiap kru dipilih berdasarkan keahliannya 

dalam bidang masing-masing. Selain itu seorang produser bertugas untuk 

mendapatkan sponsor yang dapat memberikan dukungan berupa dana untuk 

membiayai film tersebut. Penulis memilih pekerjaan sebagai produser karena 
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merasa mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah tim serta 

mudah beradaptasi pada lingkungan baru. Selain itu juga penulis telah memiliki 

pengalaman berhadapan langsung dengan pihak sponsor dalam usaha 

mendapatkan dana untuk mendanai sebuah acara tahunan yang diadakan di 

sekolah.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peranan produser dalam penggalangan dana pada film pendek 

Venatus? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan masalah dititikberatkan pada penggalangan dana pada tahap pra-

produksi dalam film pendek Venatus. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan melaksanakan peranan produser 

dalam menggalang dana yang dilakukan pada masa pra-produksi untuk sebuah 

film pendek yang berjudul Venatus. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir/Skripsi 

Penulis ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam sebuah 

produksi film dan mendapat pengalaman dari proses pembuatan film pendek ini, 

sehingga dapat juga membagikan pengalaman yang dialami selama proses pra-

produksi pembuatan film kepada orang yang membaca laporan ini.
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