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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan media audio-visual yang juga merupakan salah satu media 

komunikasi yang cukup efektif untuk memperkenalkan penonton kepada dunia 

luar. Melalui film, penonton dapat masuk kedalam alur cerita sehingga seringkali 

penonton ikut merasakan kejadian yang ditampilkan melalui film. 

 Sebuah film berkaitan erat dengan tugas seorang produser. Seorang 

produser juga bertanggung jawab dalam mengelola jalannya sebuah produksi 

film, mulai dari persiapan hingga film selesai. Selain mengelola jalannya sebuah 

produksi film, seorang produser juga berperan penting dalam mencari dana untuk 

proses produksi film tersebut. Proses pencarian dana tersebut adalah salah satu hal 

tersulit yang dilakukan oleh produser, oleh karena itu seorang produser juga harus 

bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan selama proses produksi.  

Mengingat pentingnya tugas seorang produser, penulis tertantang untuk 

menjadi produser dalam film pendek yang berjudul Sumpit. Sumpit merupakan 

sebuah film pendek yang dibuat untuk kepentingan Tugas Akhir. Film ini 

memiliki tema drama dan mengangkat kisah mengenai kebutuhan seseorang akan 

pasangan dan kebutuhan untuk selalu hidup berdampingan. Film pendek Sumpit 

adalah film yang dinilai gagal dalam segi pencarian dana, oleh karena itu penulis 

sangat tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang kegagalan proposal pencarian 

dana. Penulis membatasi pembahasan pada proses pencarian dana kepada sponsor 
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atau donatur, pembuatan proposal pencarian dana, pendistribusian dan follow up 

sponsor dan donatur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisa kegagalan pada proses pencarian dana dalam film pendek 

Sumpit?  

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan masalah pada penulisan ini dibatas pada: 

1. Identifikasi calon sponsor dan donatur 

2. Pembuat proposal pencarian dana untuk sponsor 

3. Pendistribusian proposal kepada sponsor 

4. Follow Up sponsor 

5. Permohonan proposal dana kepada donatur 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah menganalisa 

kegagalan pencarian dana dalam film pendek Sumpit.  

1.5 Manfaat 

Penulis berharap, dengan penulis membuat  Tugas Akhir yang berjudul “Analisa 

Kegagalan Pencarian Dana dalam Film Pendek Sumpit” ini dapat membuat 

penulis mengerti dan mengetahui dimana letak kesalahan penulis sebagai produser 

film pendek tersebut. Penulis juga berharap bahwa ketika nanti penulis membuat 

film dan menempati posisi kru yang sama, penulis tidak akan mengulang kembali 

kesalahan yang sama.  
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Referensi dalam  Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca 

dikalangan universitas. Penulis juga berharap bisa menjadi acuan untuk para 

mahasiswa agar tidak melakukan kesalahan yang sa,a. 

Penulis juga berharap masyarakat umum yang belum mengenal lebih jauh 

tentang produser, tugas-tugas produser, cara-cara membuat anggaran dana, 

mencari dana, mengelola dana serta cara mendapatkan sponsor dan donatur dapat 

mengetahui dan mengerti dengan baik ketika membaca proposal ini.  
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