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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 

Dilihat dari kegiatan pokok yang dilakukan dalam program pengembangan 

Industri perfilman yang meliputi fasilitas kegiatan, promosi film, peningkatan 

apresiasi, festival dan ekshibisi film. Kesuksesan film pendek tidak lepas dari 

peran penting seorang Produser. Seorang Produser adalah orang yang bertanggung 

jawab untuk memegang sebuah proyek film dari awal sampai akhir, termasuk di 

dalamnya adalah memasarkan film tersebut dalam tahap promosi sebelum film 

tersebut belum selesai ataupun sudah selesai dibuat. Salah satu peran penting 

produser yaitu membuat film yang sudah dibuat agar dapat diketahui oleh orang 

lain dengan cara tertentu. Proses ini dinamakan prosespromosi, yang merupakan 

salah satu cara pemasaran yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran 

penonton, memperluas kesadaran industri film, pada akhirnya memastikan 

keberhasilan komersial film. Dengan adanya sistem promosi ini membuat 

penonton tahu jenis-jenis film yang akan keluar sehingga dapat menarik jumlah 

penonton. Tumbuhnya budaya menonton membuat masyarakat akan dapat melihat 

banyak tawaran-tawaran opsi tontonan, dan harapannya setelah itu permintaan 

akan film pendek semakin meningkat (Charlotte.Worthington; 2009:13). 

Namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah masih banyak 

penonton yang kurang mengetahui latar belakang film tersebut karena kurangnya 
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informasi tentang film yang akan dibuat. Fenomena dan permasalahan film 

pendek di Indonesia ini membuat Tpenulis ingin melakukan perancangan strategi 

promosifilm pendek. Penulis menggunakan film pendek karya tugas akhir penulis 

sendiri sebagai seorang produser dalam film pendek Simbiosis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran produser dalam menyusun strategi promosi dengan cara online 

dalam memasarkan film pendek Simbiosis? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan bidang yang dibahas, yaitu strategi promosi penulis 

membatasi rumusan masalah penelitian menjadi : 

1. Media online meliputi : 

a. Facebook, Youtube, Situs www.simbiosisfilm.com 

2. Di fokuskan untuk membangun perhatian kepada calon penonton. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Penulis mendapat pengetahuan mengenai penyusunan strategi promosi dalam 

memasarkan film pendek Simbiosis. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan Tugas 

Akhir, penulis dapat menuangkan apa yang penulis alami agar pembaca dapat 

mempelajarinya serta mengetahui hal apa saja yang dilakukan seorang produser 
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dalam tahap promosi film pendek. Tugas Akhir ini juga dapat bermanfaat untuk 

menambah literatur perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara mengenai 

program film. 
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