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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan kelulusan 

dalam peminatan Sinematografi, penulis membuat sebuah film pendek berjudul 

Genesis. Namun terdapat permasalahan yang terjadi secara eksternal dan internal 

yang membuat produksi ini berlangsung dua kali. Film ini awalnya menceritakan 

tentang dua orang kakak beradik laki-laki dan perempuan yang sedang 

menyelamatkan dirinya dari wabah dan melarikan diri menggunakan kapal. 

Produksi dilaksanakan di kawasan laut menggunakan kapal yacht. Setelah film 

tersebut diulas oleh para dosen, film tersebut tidak memenuhi kriteria untuk Tugas 

Akhir sehingga harus syuting ulang. Sayangnya, film ini harus mengubah naskah 

seratus persen dan tidak memungkinkan untuk menyelamatkan scene laut. Film 

ini kemudian berubah menjadi kisah seorang kakak adik yang terkena wabah 

radiasi nuklir yang mencari pertolongan dari pemerintah namun mereka akhirnya 

dibiarkan mati.  

Dalam pembuatan film pendek Genesis ini, penulis berperan sebagai 

produser sekaligus merangkap manajer produksi untuk produksi ini. Perubahan 

yang radikal ini membuat seluruh kru kehilangan semangat dan penulis harus 

merombak ulang segala urusan produksi. Penulis kemudian perlu mengulas 

naskah yang baru dan memberikan pengertian terhadap cast yang lama karena 

bagian mereka tidak masuk film. Serta penulis perlu membuat dokumen-dokumen 
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baru untuk keperluan produksi. Oleh karena itu, penulis menganalisa konsekuensi 

perubahan naskah pada jadwal dan anggaran. 

 Rumusan Masalah 

Bagaimana konsekuensi perubahan naskah pada jadwal dan anggaran untuk film 

Genesis? 

 Batasan Masalah 

Peran dan keterlibatan produser dalam pembuatan film dibatasi dari pra-produksi 

hingga pada masa produksi yang berlandaskan konsekuensi dan pengaruh 

perubahan naskah pada: 

1. Perubahan jadwal. 

2. Permasalahan anggaran. 

3. Perubahan kru dan pemain. 

4. Penggunaan binatang dalam produksi film. 

 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui analisa konsekuensi 

perubahan naskah pada jadwal dan anggaran untuk film Genesis. 

 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai konsekuensi perubahan naskah pada jadwal dan anggaran yang terjadi 

ketika mejalani sebuah proyek film serta menjelaskan proses untuk 
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menanggulanginya. Secara pribadi, penulisan ini bertujuan untuk menambah 

wawasan penulis mengenai penulisan yang baik dan benar dan menjadi salah satu 

syarat kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara. Tulisan ini memberikan 

manfaat terhadap universitas sebagai tulisan yang memaparkan informasi 

mengenai analisa konsekuensi perubahan naskah pada jadwal dan anggaran. 
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