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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film atau video terbentuk karena ada orang di balik layar yang bekerja, 

diantaranya adalah seorang produser. Sebuah film membutuhkan seorang 

produser untuk kelangsungan berbagai tahap proses pembuatan film. Saroengallo 

(2008) menyebutkan bahwa produser adalah seseorang yang paling bertanggung 

jawab terhadap keseluruhan film dari masa pra produksi hingga pasca produksi. Ia 

merupakan orang yang membantu sutradara dalam mengelola proses pembuatan 

film (hlm. 7-8). Dalam projek Tugas Akhir ini penulis sebagai Produser dan 

Manajer Produksi yang mencakup Account Executive juga, karena penulis akan 

berhadapan langsung dengan klien untuk produksi corporate video perusahaan 

CODE.ID. 

Langkah awal dalam pembuatan film adalah rencana yang telah ditentukan 

oleh produser dan disetujui oleh tim dan kru, maupun klien. Ketika kita tahu dari 

awal bagaimana workflow produksi ini akan berjalan, kita tidak akan menghabisi 

waktu dan uang di dalam pembetulan setelah produksi (Ascher dan Pincus, 2007). 

Maka dari itu produser harus bisa mengatur segala kebutuhan produksi sehingga 

mencapai visi dari produksi itu sendiri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran produser dapat mengelola lokasi kantor CODE.ID dan juga 

dengan banyak perkantoran lain sebagai objek corporate video perusahaan 

CODE.ID ? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada peran produser dari mulai pra 

produksi untuk mendapatkan izin lokasi hingga pengelolaan lokasi saat produksi. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini dapat memberikan informasi bagaimana peran produser 

dalam mengelola lokasi pada saat pra produksi dan produksi. 

1.5.   Manfaat Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui beberapa manfaat dari tugas 

akhir yang dikerjakan oleh penulis, yakni sebagai berikut, 

1. Manfaat bagi penulis: dapat menuliskan tentang langkah yang dilakukan 

dalam proses menjalani tugas akhir ini. 

2. Manfaat bagi perusahaan: Menambah ketertarikan calon karyawan baru yang 

ingin masuk ke perusahaan ini.  

3. Manfaat bagi orang lain: Tugas akhir ini dapat menjadi acuan sebagai contoh 

karya ilmiah yang dapat menginspirasi orang lain.
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