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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produser  

Worthington (2009) mengatakan bahwa produser adalah pemimpin produksi 

film. Produser bertanggung jawab pada produksi film dari awal hingga akhir, 

melaksanakan proyek tepat waktu sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. 

Produser film pendek/mahasiswa harus pandai mengatur anggaran untuk 

mendapatkan penawaran yang baik, sehingga proyek film yang dibuat selesai 

dengan anggaran yang tersedia (hlm.12). 

Produser dan sutradara sangat berperan penting dalam kelanjutan 

suatu produksi film (Lesmana, 2008) dan peran produser sebagai creator, 

yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola hingga film 

terjual (Honthaner, 2010). 

Effendi, H (2009) mengklasifikasikan produser menurut pekerjannya :  

1. Eksekutif Produser  

Eksekutif produser adalah seorang pemilik/pemimpin perusahaan 

produksi. Bertanggung jawab membiayai atau menanam investasi dalam 

sebuah film. 
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2. Produser  

Produser  seorang yang memimpin  seluruh crew agar mempunyai visi 

yang sama, baik dalam proses kreatif ataupun manajemen. Produser 

seutuhnya memiliki kewenangan anggaran, yakni memiliki inisiatif, 

mengawasi dan mengontrol keseluruhan film dari segi kreatif, financial, 

aspek gambar dan teknologi yang harus dipertimbangkan. 

3. Line Producer 

Line producer adalah seorang yang membantu memberikan masukan 

alternatif atas masalah-masalah yang terjadi pada setiap departemen 

dalam managerial dan dalam pembuatan anggaran yang telah disepakati 

bersama. 

2.2  Tujuan seorang Produser  

Lee dan Gillen (2011) mengemukaan bahwa tujuan seorang produser dapat 

digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Creation : mempunyai visi yang jelas untuk film dan mempunyai ide 

tentang apa yang akan disampaikan dalam film. 

2. Audience : mencari cara dan strategi agar filmnya dapat dijual dan juga 

target penonton yang akan dituju. 

3. Profits    :  mempunyai target keuntungan. 
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2.3 Tugas Produser  

Worthington (2009) menyatakan membagi tugas produser dalam beberapa 

tahap sebagai berikut (hlm. 22-26) : 

1. Tahap development 

Tahap ini merupakan proses paling penting, karena pencarian ide dan 

kreatif serta konsep film yang akan ditunjuk. Produser pada tahap ini 

sudah melakukan pencarian dana. 

 

2. Tahap Pra Produksi  

Dalam tahap pra produksi, produser melakukan beberapa tahap yakni : 

a. Melakukan negosiasi dengan sutradara. 

b. Pencarian lokasi. 

c. Menentukan pemain yang telah terpilih dari proses casting, pemilihan 

talent sangatlah penting karena dapat mendongkrak film dan memiliki 

daya jual yang tinggi. 

d. Mempersiapkan konsumsi. 

e. Menyusun jadwal produksi. 

 

3. Tahap Produksi 

Tugas produser yang sangat penting dalam memonitor sutradara agar 

proses kreatif sesuai dengan visi pembuat film. Pada saat shooting dimulai, 

produser mengawasi proses produksi film dan mengetahui 
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perkembangannya. Produser juga mengatur dan memecahkan masalah 

dengan cepat dan tepat pada saat shooting berlangsung.  

 

4. Pasca Produksi  

Pada tahap pasca produksi produser mengawasi proses editing hingga film 

menjadi film yang utuh. Seorang produser perlu menemukaan seorang editor 

yang compatible dengan sutradara dan proyeknya. Dengan beberapa tahap 

kerja sama sebagai berikut mengkonfirmasi, mengedit dan memfasilitasi 

produksi suara, serta mengurus perizinan musik yang beredar dan lisensi 

arsipnya. Dengan melakukan kerjasama yang baik dalam  menyiapkan dan 

mendistribusikan materi publikasi hingga dapat menyampaikan hasil akhir 

serta dokumen yang relevan kepada klien. Produser juga memastikan  semua 

pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.  

 

5. Tahap Distribusi dan Eksebisi 

Barwell (2008) mengungkapkan bahwa setiap produser memiliki berbagai 

cara untuk mendistribusikan filmnya. Menurutnya produser akan mengikut 

sertakan produknya ke pasar film dan festival untuk didistribusikan dan 

eksibisi.  

 

2.4. Distribusi 

Worhington (2009) mengatakan bahwa dalam sebuah film pendek yang 

merupakan film independen tentu mempunyai cara lain dalam 
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pendistribusiannya. Film pendek yang cenderung memiliki budget terbatas 

harus menemukan cara efektif untuk mempublikasikan film. Seorang 

produser indepen atau mahasiswa biasanya tidak memiliki publicist yang 

mengurus pemasaran film. Pasar yang jelas untuk publikasi adalah festival 

film dan internet. 

 

2.4.1. Strategi Distribusi 

Park (2007) mengatakan pra produksi adalah waktu yang ideal untuk mulai 

memikirkan distribusi film. Dengan perencanaan di depan, banyak hal yang 

dapat dipersiapkan. Dalam beberapa kasus, produser akan mengamankan  

budget distribusi untuk film. Dengan cara ini, pendistribusian film akan 

terjamin (hlm.9). 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Rea & Irving (2010) mengatakan  

bahwa distribusi sebuah proyek harus dimulai dengan riset. Riset distribusi 

dimulai sejak pra produksi dengan membuat anggaran kusus untuk distribusi. 

Anggaran yang telah disisihkan digunakan untuk keperluan publikasi proyek. 

Produser juga harus banyak mencari koneksi yang sekiranya dapat menjadi 

distributor dari film tersebut (Hlm. 320). 
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2.4.2. Distribusi Mandiri  

Marich (2009) mengatakan distribusi mandiri adalah distribusi yang dibuat 

untuk filmmnya sendiri. Meskipun distribusi mandiri memiliki kelemahan 

menghabiskan waktu banyak maka terpaksa berhenti sejenak dalam 

pembuatan film selanjutnya. (hlm.233) 

Rea dan Irving (2010) menyebutkan bahwa dalam mendistribusikan 

sendiri dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan profil dan 

membangun jaringan. Mereka menyebutkan langkah-langkah dasar dari 

medistribusikan sendiri seperti evaluasi (evaluasi pasar untuk produksi dan 

biaya produksi, mendapatkan quotable, mengikutsertakan ke festival), 

produksi (mendapatkan foto, membuat video master dan 50 keping DVD, 

membuat cover DVD, mengatur harga yang realistis untuk pekerjaan), dan 

pemasaran (membuat mailing list, memiliki brosur, memiliki sistem tempat 

untuk menerima dan memesan, dan bersikap profesional) (hlm. 327). 

1. Media sosial  

Marich (2009) mengatakan bahwa film Independen perlu melakukan 

publikasi dan promosi menggunakan internet (hlm.237). 

a. Sosial bookmarking: berinteraksi oleh situs penandaan dan mencari 

melalui situs bookmarked oleh orang lain.  

b. Berita sosial: berinteraksi dengan menambahkan berita yang telah ada. 

c. Sosial foto/video: berinteraksi dengan foto ataupun video dapat 

berkomentar satu dengan yang lain seperti pada : Youtube, Facebook. 
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Berdasarkan masable.com bahwa media sosial khususnya Youtube 

memiki waktu prime time tersendiri. Menurut laporan comscore.com 

menonton video online terbanyak pada pukul 17.00-20.00 pada setiap 

hari kerja. 

 

2.   Festival  

Monroe (2008) mengatakan bahwa cara termudah untuk mendistribusikan 

film adalah di festival film. Sedikit profit yang didapatkan dari festival film 

karena sebagian besar tidak mendatangkan uang. Manfaat dari pemutaran 

film di festival dapat meningkatkan visibilitas sebagai pembuat film dan 

dapat mengubah hal dasar mendistribusikan film mandiri (hlm. 149). 

Kerringan (2010) juga mengatakan bahwa festival dapat 

mempromosikan film untuk masuk ke industri dan penonton. Festival 

bermanfaat untuk eksebisi yang diselenggarakan untuk dapat menjangkau 

masyarakat, dan lebih menghargai film karya anak bangsa. Festival menjadi 

strategi pemasaran yang luas, dan platform untuk film yang diproduksi secara 

independent dalam pendistribusian (hlm.234). 

Rea dan  Irving (2010) menjelaskan festival memiliki specific genre, 

jika proyek film jatuh ke dalam kategori atau genre tertentu. Produser 

menentukan festival yang fokus pada genre tertentu dan menarik seperti 

Latino, Native American, Gay dan Lesbian, Yahudi, Asia. festival memberi 

kesempatan baik untuk berbagi kepada produser independen/mahasiswa dan 
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sebagai platform film, agar masyarakat berkesempatan untuk melihat film-

film baru. Para distributor, dapat mencari produk film baru (hlm.321). 

 

3.   Film Trailers 

Kerring (2010) mengatakan teaser terdiri dari beberapa adegan yang sangat 

umum dari film yang menampilkan beberapa karakter dan plot yang dapat 

mengirimkan narasi kepada target audience. Tujuan teaser adalah sebagai 

signal film yang akan tayang dan dapat digunakan efektif untuk promosi film.  

(hlm.141). 

Parcks (2007) menambahkan trailer sangat penting, bahkan lebih 

penting daripada film itu sendiri. Dengan menyewa jasa editor yang 

berpengalaman untuk memotong cuplikan film  bersama trailer. Sebuah 

trailer terdapat front-loaded aksi yang  diiringi musik. Trailer menjadi alat 

penjualan utama untuk sebuah pasar film (hlm. 48). 

 

2.5 Rencana Bisnis  

Parcks (2007) mengatakan rencana bisnis harus dibuat dengan konsep, isi, 

tata letak dan design yang baik sehingga calon sponsor akan tertarik. 

Beberapa tahap dalam proses pembuatan rencana bisnis : 

1. Ringkasan eksekutif: ringkasan perusahaan produksi. 

2. Manajemen organisasi: memperkenalkan tim dan crew yang terlibat              

proses shooting. 

3. Penggambaran proyek: sinopsis/logline cerita. 
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4. Strategi produksi: daftar pemain yang dapat mampu mendongkrak citra 

film. 

5. Strategi distribusi: strategi untuk distribut-ing film, termasuk pengiriman 

festival. 

6. Permohonan Untuk Pendanaan: list dana yang dibutuhkan. 

 

2.5.1 Target Penonton  

Lee dan Gillen (2009)  mengatakan seorang produser menentukan target 

penonton secara spesifik. Dengan target  penonton film tersebut dapat 

digolongkan secara global yakni dalam kategorikan demografis usia berikut. 

Dewasa dipisahkan menjadi beberapa kategori, berdasarkan gender, usia 18-

24 tahun, 18-34 tahun, 25-34 tahun, 25-54 tahun, 45 tahun plus, 55 tahun 

plus. Penonton juga dikategorikan dalam gaya hidup seperti orang dewasa 

aktif, orang dewasa kaya, orang dewasa berpendidikan, pemuda dalam kota, 

perempuan pekerja, dan sebagainya (hlm. 2-3). 

Kerrigan (2010) juga mengatakan bahwa pemasaran film berdasarkan 

klasifikasi usia dan rating. Klasifikasi ini membatasi akses ke film dan 

bertindak sebagai sinyal untuk film tersebut, yang  berkaitan dengan 

penawaran jenis film.  

Di Indonesia ada badan nasional atau  lembaga negara yang bertanggung 

jawab menilai klasifikasi yang tepat untuk sebuah film individu. Yakni LSF  

(Lembaga Sensor Film) mengklasifikasikan seperti berikut : 
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2.5.2. Membangun Press Kit  

Parcks (2007) menyatakan selama pasca produksi adalah waktu ketika 

produser mulai membangun press kit. Press kit dapat membantu dalam 

presentasi kepada distributor. Rea dan Irving (2010)  mengatakan film maker 

dapat mempromosikan film dengan membuat press kit. Sebuah press kit 

menyajikan proyek kepada publik dan calon distributor.  

Tujuh langkah penting untuk membuat press kit disajikan Elliot Grove, 

direktur Raindance film festival di Inggris sebagai berikut :  

1. Menulis sinopsis: ringkasan cerita film  

2. Menulis logline cerita  

3. Menulis cast & crew: menyertakan biografi dari  crew yang berkerja   

dalam proses pembuatan film. biografi aktor yang sudah terkenal di 

bidangnya.                                                                                   

Klasifikasi usia versi UU perfilman dengan versi P3=SPK 

from http://www.lsf.go.id/film.php?module=berita&sub=detail&id=168 

 Pra sekolah  

A(usia 7 tahun s/d 12 tahun ) 

R (usia 13 tahun s/d 17 tahun) 

D (usia 18 tahun keatas) 

SU Semua umur  

 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi usia versi UU perfillman versi P3=SPK 
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4. Judul, durasi dan genre film. 

5. Nomor kontak  produser dan alamat rumah produksi  

6. Still photo hitam putih saat produksi. 

7. Ringkasan dan nomor kontak, rincian tentang produksi, ulasan dan 

potongan film, daftar kredit (hlm. 329-330).  

 

2.5.3. Roadshow / Pemutaran film keliling 

Ratna (2013) mengatakan pembuat film dapat melakukan distribusi karyanya 

dengan membuat roadshow. Pusat kebudayaan asing yang terketak di kota 

besar seperti Jakarta juga melakukan roadshow ke kota lain atau propinsi lain 

untuk mendapatkan penonton yang luas. Untuk sebuah film pendek sulit 

melakukan roadshow.  

Demikian juga pendapat Worthington (2009) bahwa memproduksi 

sebuah film sangat penting untuk disaksikan oleh penonton.( hlm. 33) 

Galih (2013) melalui roadshow dalam mendistribusikan filmnya yang 

berjudul “Epic Java”, meningkatkan jumlah penonton di setiap kota. Ia 

melakukan screenning bukan hanya di gedung-gedung bioskop namun juga di 

ruang publik. 
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