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Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

 
1.

untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.  Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa
izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau
pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.  Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa
izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.   Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda
paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Prolog

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan buku berjudul 'Peran Tim Produksi
dalam Management dan Monitoring Proyek Film'
 
Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung atas
ditulisnya buku ini, mulai dari pihak Vokasi UI yang membantu untuk
mewujudkan karya pertama saya. Terima kasih penulis haturkan pula
kepada  pihak industri yang telah memberikan saya kesempatan untuk
melakukan observasi teknis dan alur kerja perfilman Indonesia. 
 
Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, penulis berharap buku ini
dapat bermanfaat bagi para pembacanya.
 
 
 
 
 
 
 
Salam Hangat,
 
Penulis dan Tim
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BAB I
1.1 Latar Belakang
 
Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang berkembang,berwilayah luas
dan sudah tentu berpenduduk banyak. Tercatat hingga saat ini ada sekitar
kurang lebih 264 Juta Warga Negara Indonesia. Hal ini memberikan efek
untuk segala sektor industri di tanah air,karena 264 Juta jiwa pasti
mempunyai permintan atau kebutuhan masing-masing dan para pelaku
industri berlomba-lomba memenuhi permintaan tersebut. Demand atau
permintaan adalah tingkat di mana konsumen ingin membeli suatu
produk.Teori ekonomi berpendapat bahwa permintaan terdiri dari dua
faktor: taste dan ability to buy. Taste – yang merupakan keinginan untuk
memiliki suatu barang – menentukan kemauan untuk membeli barang
dengan harga tertentu. Ability o Buy,berarti untuk membeli barang dengan
harga tertentu, seorang individu harus memiliki kekayaan atau penghasilan
yang cukup. (Whelan & Msefer, 1996).
 
 
 
 

Pendahuluan



Industri Kreatif Indonesia bisa dikatakan sebagai Industri yang
cukup stabil,karena pada dasarnya Industri Kreatif yang mencakup
Industri Hiburan adalah industri yang bisa diakses segala lapisan
masyarakat. Permintaan masyarakat terhadap sub-sektor dari
Industri Kreatif ini menariknya sangat terpengaruh oleh kedua
faktor diatas,Taste dan Ability to Buy. Sehingga demand yang
tercipta sangat masif dan supply atau ketersediaan yang ada untuk
memenuhi demand ini pun sebanding jumlahnya. Namun pada
praktiknya,quality control dari segala bentuk produksi Industri
Kreatif ini kurang diperhatikan. Berangkat dari kepentingan
ekonomis dan memenuhi permintaan pasar yang dinamis dan
membludak,menjadi alasan para pelaku industri hiburan tidak
terlalu memperhatikan kualitas produk hasil mereka.
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Sejarah Industri
Industri Film yang merupakan salah satu sub-sektor dari Industri
Kreatif ini tidak se stabil sub-sektor lain misalnya seperti,Industri
Musik dan Industri TV atau Radio. Industri film tanah air pernah
mengalami pasang surut. Misalnya saat menjelang pergantian Orde
Lama ke Orde Baru. Karena gejolak politik jumlah bioskop menurun
drastis. Ditambah lagi inflasi yang sangat besar dan kebijakan
sanering di tahun 1966. Geliat perfilman Indonesia mulai naik saat
era 70-an hingga 90-an awal. Saat itu perfilman Indonesia bahkan
bisa bersaing dengan karya-karya dari luar negeri. Hanya saja
raksasa bioskop



mematikan bioskop-bioskop kecil. Di masa ini pula mulai
bermunculan pembajakan film. (Yani, 2019) Jumlah bioskop dan
layarnya pun di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mulai
tahun 2004 hingga 2012. Namun,mulai 2013 mulai menurun. Pada
tahun 2013 ada peningkatan jumlah layar menjadi 1.074,
dibandingkan tahun sebelumnya yang 1.017, walaupun jumlah
bioskop turun dari 320 bioskop di tahun 2012 menjadi 308 di 2013.
Pada tahun 2014 jumlah bioskop terus merosot hingga menjadi 189
dengan 942 layar. Dari sisi pasokan film, jumlah film lokal terus
meningkat sejak tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2014, tercatat
ada 126 judul film nasional yang tayang di bioskop seluruh
Indonesia. (Yani, 2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Aprofi
Lalu bagaimana dengan jumlah penonton bioskop? Sebetulnya terus
bertambah setiap tahun. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif menunjukkan pada tahun 2014 ada 63,85 juta



penonton bioskop di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat jika
dibandingkan tahun 2013 yang mencatatkan 62,9 juta penonton dan
tahun 2012 yang 57,5 juta penonton. (Tofler, 2016))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Aprofi
Bisa dilihat dari grafik tersebut Industri perfilman Indonesia sempat
mengalami kondisi naik-turun, bahkan sempat mengalami titik terendah
pada dekade 1990-an sampai 2000-an awal. Untungnya memasuki tahun
2004, geliat perfilman Indonesia mulai menanjak pelan-pelan. Film
Petualangan Sherina, Jelangkung, dan Ada Apa Dengan Cinta? menjadi tiga
film yang membuat munculnya harapan dari film-film Indonesia



untuk tahun-tahun mendatang. Dan segalanya mulai membaik sejak saat
itu. Dari film drama percintaan, film horror, hingga film action yang digarap
dengan serius semakin menjadikan perfilman Indonesia kuat di para para
penonton lokal. Bahkan film-film tersebut bisa bersaing di pentas
internasional demi membuktikan kalau sineas Indonesia bisa membuat
film berkualitas. (BKPM, 2019) Terlepas dari film-film diatas yang bisa
membangkitkan lagi Industri Perfilman Indonesia,banyak juga film-film
yang dibuat hanya demi memenuhi kebutuhan pasar. Film seperti ini di
Industri Film biasa disebut film ‘pesanan’ atau film yang dibuat hanya
berdasarkan tren pasar saat itu dan akhirnya menimbulkan minat
masyarakat untuk menonton tanpa memikirkan kualitas apalagi idealisme
dalam membuat suatu karya. Kita ambil contoh pada awal tahun 2007
Horror merajai Industri Film Indonesia,dampaknya layar bioskop dipenuhi
dengan berbagai judul Film yang nampaknya dibuat tanpa memikirkan
apapun selain pundi-pundi yang dihasilkan dari nya. Karena begitu
ketatnya persaingan dalam industri film horor, maka sang produser
mencari inovasi dan gebrakan baru terhadap film horor, sehingga filmnya
berbeda dengan lainnya. Muncullah bintang film dewasa dari luar
Indonesia. Adanya bintang film dewasa yang terlibat dalam film horor
Indonesia, maka perannya pun sangat dekat dengan hal-hal yang berbau
pornografi. Seks merupakan salah satu dari tiga formula ampuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



yang digunakan dalam film horor Indonesia, yaitu seks, komedi, dan
religi. (Rusdiarti, 2009)
Melihat sekuens Industri ini yang tidak stabil,maka diperlukan adanya
suatu gebrakan yang menjadi titik balik Industri ini menjadi industri yang
cukup stabil yang bisa merubah selera pasar dan pada akhirnya industri ini
bisa menghasilkan produk berkualitas tanpa harus takut tak diterima oleh
pasar. Dibentuknya salah satu studio film di Indonesia pada awal tahun
2018 menjadi salah satu harapan untuk industri ini. Studio ini awalnya
mulai bergerak dalam Film Funding atau investasi dalam film-film yang
sekiranya menjadi pilihan mereka dan dipercaya mampu memperkuat
industri ini. Didirikan oleh sekumpulan produser-produser mumpuni tanah
air,salah satunya adalah seorang Produser yang sudah sangat lama
menggeluti Industri ini,beberapa filmnya adalah “Pasir Berbisik”, “Sang
Penari” dan “Garuda di Dadaku”. Studio ini mulai bergerak dari lingkup Film
Funding menuju Produksi. Dalam hal ini,studio ini mengajak beberapa
rumah produksi lain untuk bekerja sama atau berkolaborasi,salah satunya
rumah produksi ternama di Korea Selatan dan Hollywood. Produksi film
pertama dan kedua studio ini berkolaborasi dengan Sutradara dan aktris
kenamaan Indonesia. Sutradara yang digandeng oleh studio ini adalah
sutradara yang sangat dipandang di Indonesia, booming karena karya
Horror terakhirnya di apresiasi oleh penonton tanah air dengan jumlah
yang menyentuh angka 4 juta penonton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Production Department

Development Department

Office and Finance Department

Distribution and Marketing Department

Pdan produksi terbarunya yang mengangkat tokoh komik pahlawan asli
Indonesia menjadi pencapaiannya dalam 3 tahun belakangan ini yang
membuat namanya makin bersinar di Industri Perfilman
Indonesia.  Projek film selanjutnya di studio ini berkolaborasi dengan aktris
senior Indonesia yang dikenal melalui perannya di film ‘Ada Apa Dengan
Cinta’ sebagai pemeran utama wanita. Melalui film ini,ia memulai debut
karirnya menjadi seorang produser. Dengan mengangkat topik sosial yaitu
mengangkat tema guru,film ini diharapkan dapat menyampaikan pesan
yang ingin diberikan kepada masyarakat Indonesia dan membawa
pengaruh positif.
 
Dalam strukturalnya studio ini terbagi menjadi 4 BOD (Board of Directors)
dan dalam alur kerjanya terbagi menjadi 4 departemen,yaitu:    

Production Department mempunyai tugas mengawasi dan mengatur
semua kegiatan produksi yang sedang berjalan.
·        

Development Department mempunyai tugas membuat atau mengolah IP
(Intellectual Property) untukselanjutnya di produksi. 
·        

Office and Finance Department mempunyai tugas untuk mengurus segala
urusan administrasi kantor dan finansial perusahaan.
·        

Distribution and Marketing Department mempunyai tugas untuk
mendistribusikan dan memasarkan hasil produksi yang sudah di rilis baik
itu Film,series dan lainnya.
 
Studio ini sampai saat ini memiliki 15 Pegawai tetap dan 5 Pegawai magang
yang tersebar di 4 Departemen diatas. Terletak di daerah kebayoran
baru,menjadikan kantor ini cukup strategis dan mudah dijangkau
menggunakan transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta ataupun
transportasi pribadi. Fasilitas dalam kantor ini juga sudah sangat
memadai,tersedia ruangan kerja per departemen,ruang pertemuan,pantry
atau dapur,serta kolam renang.
 
 
 
 
 
 



BAB II
GAMBARAN UMUM
 
IFilm adalah karya kolektif,karena karya ini merupakan gabungan dari
perangkat-perangkat yang saling mendukung antara satu dengan
perangkat lainnya. Ada penulis naskah, Sutradara,Asisten Sutradara, Art
Director, Director of Photography (DOP), Lightingman, Gaffer,
Kameramen,  Clapper,  Continuity,  Wardrobe,  Make up, Sound Designer,
Sound Director, Location Manager, Pimpinan Produksi, Unit Manager,
Pelaksana Umum (PU), Editor,dan lain lain. 
Meskipun terkesan kompleks namun sebenarnya,sebuah Film dapat
terbentuk karena kerja yang harmonis semua bagian-bagian tersebut.
Tanpa ada kerjasama yang baik sebuah Film akan terkesan pincang. Secara
umum,Film dibuat dalam ahap-tahap sebagai berikut:
 
 
 
 



2.1 Development
Pada tahap ini, produser ataupun penulis di writers room sebuah studio
menemukan sebuah cerita, yang mungkin berasal dari sebuah buku,
permainan, film lain, kisah nyata, ide asli, dll. Setelah mengidentifikasi
tema atau pesan yang mendasarinya, produser bekerja sama dengan
scriptwriter untuk menyiapkan sinopsis. Selanjutnya mereka membuat
garis besar yang memecah cerita ke dalam satu paragraf adegan yang
berkonsentrasi pada struktur dramatis. Kemudian, mereka menyiapkan
treatment, 25 sampai 30 halaman deskripsi cerita, suasana, dan karakter
atau biasa disebut story summit. Selanjutnya, scriptwriter menulis skenario
selama waktu yang ditentukan. Skenario dapat ditulis ulang beberapa kali
yang selanjutnya perubahan-perubahan tersebut ditandai dengan sebutan
draft,mulai dari draft I,draft II sampai final draft atau draft akhir sebuah
skenario yang sudah final dan siap untuk diproduksi. Perubahan-
perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan dramatisasi, kejelasan,
struktur, karakter,dialog, dan gaya keseluruhan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Tahap Pra-Produksi
Pada tahap pra-produksi ditandai dengan produser mengembangkan
skenario awal yang diambil secara garis besarnya saja yang kemudian
diajukan ke investor, studio, dan pihak lain yang berkepentingan menilai
melalui proses yang disebut script coverage. Para produser akan
menyiapkan treatment dan menyampaikannya kepada pemodal yang
berpotensial. Jika ini berhasil, film ini akan menerima ‘lampu hijau’, yang
berarti seseorang menawarkan dukungan keuangan; biasanya sebuah
studio film besar, dewan film, brand,atau investor independen. Pihak yang
terlibat menegosiasikan kontrak kesepakatan. 



Sutradara,

Asisten Sutradara,

Sutradara casting,

Manajer lokasi,

Manajer produksi,

Director of Photography (DOP),

Setelah semua pihak telah bertemu dan kesepakatan telah ditetapkan,
film ini mungkin melanjutkan ke masa pra-produksi. Pada tahap ini, film
harus memiliki strategi pemasaran yang jelas dan target audience.
Dalam pra-produksi, setiap langkah harus hati-hati dalam merancang dan
mengaturnya. Rumah Produksi akan dipilih dalam tahapan pra-
produksi,Rumah Produksi yang ditetapkan haruslah mempertimbangkan
genre dan mood sebuah film,karena Rumah Produksi mempunyai ciri khas
masing-masing dalam mengeksekusi sebuah Film. storyboard dibuat dan
divisualisasikan dengan bantuan ilustrator dan seniman konsep. Anggaran
produksi disusun untuk merencanakan pengeluaran untuk film. Asuransi
juga harus disiapkan untuk melindungi terhadap kecelakaan.
 
Produser lalu akan mempekerjakan kru dibantu dengan bantuan Rumah
Produksi yang sudah diajak bekerja sama. Anggaran menentukan skala film
dan perlengkapan apa saja   yang digunakan selama pembuatan film.
Berikut adalah posisi kru yang harus direkrut dalam produksi sebuah film:
·        

bertanggung jawab untuk storytelling, keputusan yang kreatif dan akting
para artis.
·        

mengelola jadwal syuting dan logistik produksi, di antara tugas-tugas
lainnya.Ada beberapa jenis dari Astrada, masing-masing mempunyai
tanggung jawab yang berbeda.
·        

menemukan aktor dan aktris untuk mengisi bagian dalam script.
·        

menemukan dan mengelola lokasi film.
·        

mengelola anggaran produksi dan jadwal produksi. Mereka juga
melaporkan atas
nama PH untuk para eksekutif studio atau pemodal dari film.
·        

adalah sinematografer yang mengawasi/menilai/mengambil     tata letak
gambar seluruh film.
 
 
 
 



Director of Audiography (DOA) 
adalah audiographer yang mengawasi audiography (check sound dan
kualitas suara) dari seluruh film.
 
• Sound Mixer
adalah kepala departemen suara selama tahap produksi pembuatan film.
Mereka merekam dan mencampur audio di set – efek dialog. Mereka
bekerja dengan operator booming, Sutradara, DOA, DOP, dan Astrada.
 
• Sound Designer
 menciptakan konsepsi aural film. Pada beberapa produksi Sound
Desaigner  memainkan peran seorang Director of Audiography.
 
• Komposer Musik
menciptakan musik baru untuk film. (Biasanya tidak sampai pasca-
produksi)
 
• Production Designer
menciptakan konsepsi visual film, bekerja dengan Art Director.
 
• Art Director
 mengelola departemen seni, yang membuat set produksi.
 
• Costume Designer
menciptakan/memilih pakaian untuk karakter dalam film, bekerja sama
dengan aktor serta departemen lainnya.
 
• Make-up Artist
bekerja sama dengan Costume Designer  untuk menciptakan tampilan
tertentu untuk karakter.
 
• Storyboard Artist
menciptakan gambar visual untuk membantu Sutradara dan Production
Designer mengomunikasikan gagasan mereka kepada seluruh tim
produksi.
 
• Choreographer
menciptakan dan mengkoordinasikan gerakan dan tari – biasanya untuk
musikal. Beberapa film juga dilatih oleh Fight Choreographer. (Angelo,
2011)



2.3 Tahap Produksi
 
Dalam tahap produksi,disinilah film dibuat. Banyak kru tambahan akan
direkrut pada tahap ini, seperti master properti, script supervisor, asisten
Sutradara, fotografer (stills), editor gambar, dan editor suara.Rumah
Produksi akan bebas untuk mengesekusi sebuah film tentunya dengan di
supervisi dan dampingan dari studio dan produser. Hari Shooting
dimulai dengan kru tiba di set/lokasi dengan waktu panggilan mereka
(call sheets). Para talent biasanya memiliki waktu panggilan terpisah dari
kru. Sementara set, rias dan lighting karena memakan banyak waktu,
mereka akan di set terlebih dahulu. kru desain produksi biasanya
selangkah lebih maju dari kameramen dan Sound Departement: demi
efisiensi, selagi scene/adegan sedang diambil gambarnya, mereka sudah
mempersiapkan untuk scene berikutnya.
 
Para aktor berlatih/menghafal script dan blocking dengan sutradara, kru
kamera dan soundman berlatih dengan mereka dan membuat tweak
akhir. Lalu dilakukan lah pengambilan gambar atau proses shooting,
pengambilan gambar diambil sesuai keinginan sutradara angle,point of
view dan banyaknya take sebuah scene akan diambil mengikuti arahan
dari sutradara. Pengambilan scene berakhir ketika sutradara berkata
‘Cut! “, kameramen dan Soundman akan berhenti merekam.
 
Jika Sutradara memutuskan mengambil tambahan yang diperlukan
seperti yang dijelaskan diatas entah mengubah angle ataupun mengubah
sudut pandang sampai semua adegan ter ‘cover’,pengawas script akan
mencatatnya demi kontinuitas adegan dan suara,dan log tim kamera
mencatat secara teknis untuk laporan. Saat shooting selesai, asisten
sutradara berkata ‘Bungkus/Wrap’ atau ‘Move On/Pindah’ dan kru akan
membongkar set untuk adegan itu.
 



Pada akhir hari shooting, Sutradara menyetujui jadwal syuting hari
berikutnya dan laporan kemajuan setiap hari dikirim ke Rumah Produksi
atau studio (termasuk laporan dari kontinuitas, suara, dan tim kamera). Call
Sheet didistribusikan ke para pemain dan kru untuk memberitahukan
mereka kapan dan di mana lokasi
untuk shooting berikutnya. Kemudian,Sutradara, Produser, dan kepala
departemen lainnya, dan juga para pemain dapat berkumpul untuk
menyaksikan hasil rekaman kemarin, yang disebut dailies, dan me-review
pekerjaan mereka. Bila seluruh bagian film ini sudah didapat, sudah
menjadi kebiasaan untuk  sebuah tim produksi untuk mengatur Wrap Party
untuk berterima kasih kepada semua pemain dan kru berkat
usaha mereka.
 
2.4 Tahap Pasca Produksi
Di tahap ini,   film diedit oleh editor film,proses editing film biasanya
melalui proses rough cut atau penyatuan adegan adegan film yang masih
kasar sampai akhirnya setelah adanya revisi-revisi diperoleh final cut atau
picture lock,yang artinya sudah siap dibawa ke tahap editing selanjutnya.
Film akan melewati tahap online dan offline editing lalu akan dibawa ke
tahap colour grading untuk menentukan nuansa atau mood film sampai
akhirnya dilakukan sound editing dan scoring dari film tersebut sampai
akhirnya film sudah siap untuk rilis.
 
2.5 Tahap Distribusi
Ini adalah tahap akhir, di mana film akan dirilis ke bioskop atau untuk
platform-platform OTT (Over-the-top) seperti Netflix,HOOQ,Goplay,Iflix
dan sebagainya. Dalam tahap ini departemen Distribusi dan Marketing
berperan penting akan suksesnya sebuah film Media visit,konten di sosial
media harus gencar dilakukan selain beriklan secara konvensional misal
memasang iklan di TV,Radio,Koran,Baliho dan lain-lain. Departemen
distribusi dan Marketing biasanya dibantu oleh tim publisis film yang
sudah studio pekerjakan untuk membantu melancarkan dan
merencanakan strategi promosi film,mulai dari gala premiere,launching
party,press event dan macam macam acara atau strategi lain yang
dilakukan demi meningkatkan jumlah penonton di bioskop.
 



BAB III
RINCIAN KERJA
 
 
 
 
 
 



Dalam mengerjakan sebuah proyek film Unit Produksi melewati alur kerja
seperti tabel di atas,produser dan tim produksinya menjalankan tugas
mulai dari mencari Ide sampai akhirnya Film rilis dan tayang di bioskop.
Pekerjaan inti seorang Produser dan tim produksi adalah dalam hal
manajemen dan monitoring segala hal dalam pembuatan sebuah Film.
Berikut penjelasan masing-masing tahapnya :

3.1 Mencari Ide untuk Film
Seorang produser sering kali menjadi orang yang memulai proyek dengan
mencari ide cerita. Entah itu bersumber dari kisah nyata, buku populer,
dan sumber lainnya. Produser yang baik selalu mencari satu ide yang
segar dan tentunya menarik untuk dikembangkan.
3.2 Mengembangkan Ide
Begitu sebuah ide diserap,produser akan berusaha mengembangkannya
dari sebuah ide menjadi konsep untuk sebuah film. Seorang produser
akan bekerja sama dengan merekrut seorang atau lebih penulis untuk
merampungkan naskah untuk produksi, serta mengawasi penulisan
ulang naskah.
3.3 Budgeting dan Mencari Dana/Investor
Produser dibantu timnya akan membuat anggaran mulai dari tahap pra-
produksi sampai pasca produksi lalu diajukan ke department finance
untuk bisa menurunkan dana. Namun dalam pendanaan,sebuah studio
juga harus mencari Investor baik itu perseorangan,perusahaan atau
dewan film. Pencarian dana tersebut memakan waktuyang cukup p
anjang,mulai dari tahap pembuatan deck yang bisa merepresentasikan
film tersebut hingga investor tertarik. Sampai pengurusan kontrak
dengan para investor.



3.4 Mengawasi Proses Pra-Produksi
Sebelum proses produksi dilakukan tahap pra-produksi,tugas produser
dan timnya adalah mengatur dan merencanakan serta mengawasi segala
persiapan yang dilakukan pada tahap ini. Tahap pra-produksi dalam
studio dimulai dari menentukan rumah produksi yang akan mengerjakan
produksi ini dan juga penunjukkan kru yang terlibat dalam produksi ini.
Proses casting juga termasuk dalam proses Pra-Produksi,setelah pemain
terpilih biasanya dilakukan screen test dan reading. Produser dan timnya
juga bertugas mengawasi segala budget yang diajukan Rumah Produksi
dalam tahap ini,vendor dan alat apa saja yang akan digunakan dalam
produksi 
 
3.5 Mengawasi Proses Produksi
Proses produksi berjalan atas pengawasan dari produser, dengan
memeriksa jadwal dan anggaran produksi yang teliti dan rinci agar dapat
dijadikan pegangan oleh sutradara dan kru. Produser perlu mengikuti dan
mengawasi proses produksi, agar dapat mengetahui perkembangan
produksi. Produser harus melihat hasil shooting harian yang dinamakan
dailies bersama sutradara untuk melakukan quality control atas hasil
shooting apakah diperlukan reshoot atau pengambilan gambar ulang.
Pengawasan terhadap dana yang diajukan saat produksi oleh rumah
produksi atau kru produksi juga harus sepengetahuan produser dengan
cara membuat Payment Request dan Payment Request Form dari
Advance Request yang rumah produksi atau kru ajukan, yang akan
ditandatangani oleh produser untuk selanjutnya di proses oleh bagian
finance.
 
3.6 Mengawasi Proses Pasca Produksi
Bergantung pada alur kerja sutradara, produser akan merekrut editor
untuk bertugas menyatukan bagian-bagian film setelah atau menjelang
akhir produksi. Peran sutradara akan tetap sangat terlibat, sementara
beberapa lainnya akan dilakukan oleh editor untuk melakukan
perubahan seperlunya. Seorang produser akan mengawasi dengan cara
yang sama dengan proses produksi, benar-benar hanya memeriksa
jadwal, anggaran, dan masalah yang dirasa memerlukan produser untuk
turun tangan.
 
 



3.7 Menjalankan Kegiatan Pemasaran
Setelah film selesai, produser akan mengambil alih lagi. Jika film yang
diproduksi memliki tujuan komersil,tentu film ini akan memerlukan proses
pemasaran ke bioskop ataupun OTT. Produser dan timnya akan
bekerjasama dengan departemen distribusi dan marketing   untuk
mengembangkan strategi pemasaran untuk menjaring penonton, serta
mengirimkan film untuk diikut sertakan dalam festival atau acara
penghargaan film dan mungkin juga membuat tur untuk mempromosikan
film.
 
3.8 Negosiasi Pasca Pemasaran
Setelah produk dipasarkan, dan terlihat performa sebuah film apakah
bagus atau tidak,jika bagus maka ada tahap lanjutan yaitu negosiasi pasca
pemasaran. Negosiasi pasca pemasaran bertujuan untuk mengembangkan
potensi film dengan cara bekerja sama dengan stasiun TV ataupun OTT
untuk selanjutnya dibeli hak tayangnya dan bisa tayang di TV atau OTT
yang telah membeli hak tayang dari film ini setelah window time,atau
jangka waktu semenjak film turun dari bioskop sampai bisa tayang di
media atau platform lain. Lama dari window time rata-rata adala 4 bulan
semenjak film turun tayang dari bioskop.
 



BAB IV
IDENTIFIKASI
 
4.1 Cara Penemuan Tantangan/Hambatan/Kekuatan/Peluang
Dalam pengumpulan data untuk menemukan tantangan, hambatan,
kekuatan, dan peluang pada Laporan Studi Kerja ini, penulis menggunakan
metode penelitian Observasi.
 
4.1.1 Metode
Observasi
 
Observasi yang dilakukan penulis masuk dalam jenis observasi
partisipatif, yaitu terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dari objek
yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian yaitu menjalani
kegiatan magang selama 6 bulan yaitu Juli, Agustus, September, Oktober,
November, dan Desember di Studio ini.
 
Dalam jangka waktu 6 bulan berada di Departemen atau tim produksi
di studio ini,penulis mengamati bahwa tim produksi adalah bagian yang
paling vital dalam studio ini menjalankan setiap proyeknya. Dikarenakan
menurut penulis,segala sesuatu yang terjadi di dalam studio ini mulai dari
tahap development,produksi sampai distribusi harus selalu melewati
screeening dari tim produksi dan eksekusi yang dilakukan dari berbagai
divisi pun harus sesuai dengan hasil diskusi dengan tim produksi terlebih
dahulu. Tim produksi harus mengerti tentang pekerjaan departemen lain di
studio,karena jika tim produksi tidak tahu menahu tentang apa yang
sedang dikerjakan departemen lain maka nantinya output yang dihasilkan
tidak akan sesuai yang di harapkan
 
Meskipun begitu,penulis mengamati kurangnya SDM dalam departemen
ini,pada 5 bulan awal penulis melakukan kegiatan magang di departemen
ini,hanya ada 2 tim produksi selain executive producer di departemen ini. 1
Junior Producer dan 1 Pegawai Magang lainnya di departemen ini,baru
dalam 1 bulan terakhir ada penambahan 2 pegawai di departemen ini. Hal
ini menyebabkan menumpuknya pekerjaan dari masing-masing orang dari
departemen ini yang akhirnya menimbulkan kurangnya koordinasi antar
tim sementara ada beberapa  proyek yang berjalan dalam satu waktu.
 

 
 
 
 



Perencanaan dan eksekusi dalam setiap produksi sangat presisi
sehingga hasil produksi selalu sesuai ekspektasi.

Memiliki koneksi kuat dengan rumah produksi dan studio film lain baik
di dalam maupun luar negeri.

Produser memiliki reputasi yang sangat bagus di dalam Industri film.

Memiliki daftar investor tetap yang sudah siap berinvestasi jika akan
membuat sebuah proyek.

Kurangnya sumber daya manusia

Tidak adanya pembagian jobdesc per orang sesuai proyek.

Memiliki sinergi yang baik dengan departemen-departemen lain

Memiliki potensi untuk memproduksi film dan serial berkualitas lainnya
di dalam maupun Luar negeri.

Mendapatkan respon yang tidak puas dari masyarakat sekitar atau
stakeholders perusahaan terkait dengan hasil film yang di produksi.

Mendapatkan respon yang tidak puas dari masyarakat sekitar atau
stakeholders perusahaan terkait dengan performa film pada tahap
pendistribusiannya.

4.2 Daftar Tantangan/Hambatan/Kekuatan/Peluang 
Pada hasil penemuan tantangan, hambatan,kekuatan, dan peluang pada
bulan Juli hingga Desember, penulis mendapat data terkait melalui metode
observasi dengan hasil sebagai berikut:
4.2.1 Kekuatan     

    

    

    

 
4.2.2 Hambatan    

·

 
4.2.3 Peluang
    

   

 
4.2.4  Tantangan
 

        



 
 
4.3 Penjabaran Tantangan/Hambatan/Kekuatan/Peluang
 
Dalam pembahasan ini, Sumber Daya Manusia menjadi fokus penulis.
Dalam penjabaran permasalahan departemen Produksi penulis
menggunakan metode 5W+1H sebagai berikut:
 
4.3.1 What:
 
Prioritas isu pada laporan magang ini adalah Sumber Daya Manusia
pada departemen produksi ini adalah kurangnya sumber daya manusia
yang ada dan beberapa proyek berjalan dalam waktu yang sama
sehingga dalam melakukan pembagian lingkup kerja sering terjadi
kurangnya koordinasi antar tim.
 
4.3.2 Who:
 
Pada pembahasan sebelumnya, fokus dari permasalahan isu terkait
Sumber Daya Manusia dari departemen Produksi dihadapi langsung oleh
anggota departemen Produksi dengan catatan ada 2 orang pegawai tetap
yang baru masuk saat 1 bulan terakhir penulis melakukan kegiatan magang
di studio 



ini dan 4 orang Executive Producer yang tidak penulis kategorikan
sebagai tim produksi dengan alasan ruang lingkup kerja yang berbeda.
dengan rincian sebagai berikut:
 
• Shanty Harmayn, Executive Producer
 
• Aoura Lovenson,Executive Producer
 
• Ben Soebiakto, Executive Producer
 
• Dian Paramita Sastrowardoyo,Executive Producer
 
• Nadina Habsjah, Junior Producer
 
• Shafira Larasati Primagarini,Assistant Producer (Peserta Magang)
 
• Putricia Adelianti, Assistant Producer (Peserta Magang)
 
• Hans Andreas,Assistant Producer
 
• William Adiguna,Assistant Producer
 
 
 
4.3.3 When:
 
Permasalahan terkait prioritas isu ini penulis temukan sejak pertama kali
bergabung dengan departemen Produksi, yaitu pada bulan Juli tahun
2019 sampai dengan November 2019. Isu ini mulai membaik saat dalam
1 bulan terakhir ada 2 pegawai tetap yang baru masuk di dalam
Departemen ini.
 
 
 
4.3.4 Where:
 
Isu ini muncul pada departemen Produksi yang bertempat di Menara
Mandiri Tower II lantai 11, Jalan Sudirman. Kantor 



kemudian pindah pada bulan September tahun 2019 ke Jl. Martimbang
VI No 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 
 
 
4.3.5 Why:
 
Penyebab dari munculnya isu tersebut dikarenakan perusahaan baru
didirikan awal tahun 2018 dan baru mengalami penumpukan proyek di
hampir tahun kedua sejak perusahaan ini didirikan maka dari itu baru lah
dirasa bahwa sumber daya manusia di dalam perusahaan ini kurang
adanya. Perusahaan juga belum membuka lowongan pekerjaan terbuka
sehingga pelamar yang ingin bekerja di perusahaan ini belum bisa
mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada.
 
 
 
4.3.6 How:
 
Dalam penanganan isu mengenai sumber daya manusia, Shanty
Harmayn dan Aoura Locvenson selaku, Executive Producer, melakukan
beberapa upaya sebagai berikut:
 
1. Merekrut 2 orang tambahan untuk selanjutnya membantu tim produksi
menjalankan tugasnya dalam berbagai proyek yang sedang berjalan.
 
 
 
4.4 Analisis
 
Penulis terlibat langsung pada kegiatan departemen Produksi terhitung
pada tanggal 24 Juli 2019. Selama 6 bulan melihat dan terlibat langsung,
penulis mengamati bagaimana cara bekerja di departemen ini. Berikut
rincian kerjanya:
 



Departemen produksi mempunyai tugas utama yaitu monitoring dan
manajemen segala urusan yang berhubungantentang sebuah proyek
film. Mulai dari Pra-Produksi sampai dengan akhirnya film akan di
rilis.
 
 
 
4.4.1 Monitoring
 
Tim produksi sebagai fungsi monitoring atau pengawasan yaitu segaala
sesuatunya mulai dari tahap development sampai dengan tahap pasca
produksi harus dibawah pengawasan tim produksi. Tim produksi tidak
akan menjadi ekesekutor namun,sang pengesekutor haruslah
mendapatkan persetujuan dari tim produksi dalam segala tahapnya.
Contohnya seperti saat pra-produksi,tim produksi sangat berperan
untung mengawasi semua persiapan dari tim produksi lapangan dari
rumah produksi untuk hari pengambilan gambar. Kru,alat,lokasi serta
pemeran dari film menjadi perhatian utama tim produksi untuk
memperkirakan apakah ini semua cocok dengan proyek yang akan
dikerjakan. Selain itu,fungsi monitoring terhadap anggaran juga
dilakukan tim produksi.Selain memastikan semua dana dari investor
sudah masuk sesuai perjanjian, Semua dana yang keluar dari finance
department membutuhkan tandatangan produser sebagai tanda bukti
bahwa dana disetujui untuk kemudian dialirkan ke rumah produksi
atau yang mengajukan dana tersebut. Kemudan pada tahap pasca
produksi setelah pengambilan gambar selesai dilakukan akan
dilakukan proses editing, Proses editing dilakukan oleh editor juga
harus dengan persetujuan tim produksi,tim produksi harus bisa melihat
kira-kira apakah 



hasil dari editing film tersebut sudah memenuhi ekspektasi hasil akhir
produksi film ini. Sampailah ke tahap distribusi dan marketing,kegiatan
promosional apapun yang dilakukan Distrbution and Marketing
Department harus sesuai dengan keinginan tim produksi dalam
membawa film ini. Karena strategi marketing sangat berpengaruh
terhadap respons masyarakat dan pemetaan penonton nantinya yang
akan berpengaruh terhadap pendapatan sebuah film.
 
 
 
 
 
4.4.2 Management
 
Sedangkan fungsi manajemen di dalam tim produksi ini adalah mengatur
segala hal yang berhubungan tentang produksi untuk nantinya di
delegasikan kepada masing-masing department atau langsung ke rumah
produksi,pemain,dan kru untuk menjalankan apa yang sudah tim
produksi atur sehingga tidak akan terjadi kesalahan koordinasi saat
proses produksi dimulai. Contohnya,tim produksi akan mengatur jadwal
produksi dan juga mengatur pengalokasian anggaran.
 



BAB V
KERANGKA PENGETAHUAN
5.1Kerangka Pengetahuan
 
5.1.1 Pengertian tantangan
yang dihadapi industri komunikasi yang dikaitkan dengan industri tempat
magang
a. Menurut Kumparan, sektor
industri kreatif di Indonesia telah menyumbang ekspor senilai USD 19,4
miliaratau setara dengan 12,88 persen dari total ekspor Indonesia. Dari sisi
pekerja,sektor industri kreatif menyumbang lapangan kerja untuk 15,9 juta
orang atau setara dengan 13,9 persen dari total lapangan kerja di Indonesia.
Itu berarti terdapat 14 dari 100 orang di Indonesia yang bekerja pada
industri kreatif.  (Karja, 2019)
 
b.Menurut Katadata, salah satu Industri kreatif yang kini sedang tumbuh
menjadi industri yang menjanjikan adalah perfilman. Industri perfilman
memiliki prospek sangat tinggi karena pertumbuhan penonton yang juga
sangat pesat setiap tahunnya bahkan menurut mantan wakil ketua
BEKRAF, Ricky Pesik jumlah penonton selama lima tahun terakhir
meningkat sebanyak 230%. Bahkan untuk layar di Indonesia sejak 3 tahun
terakhir meningkat dari yang sebelumnya 800 layar menjadi 1.800 layar,
walaupun secara hitungan ideal angka ini masih sangat jauh. Idealnya di
Indonesia yang
 
 
 
 
 
 
 



memiliki 260 juta penduduk, layar yang terdapat di Indonesia
seharusnya sebanyak 10.000 layar.
 
 
 
5.1.2 Pengertian Sistem dan Unsur-unsurnya menurut Shanty Harmayn,
BASE Entertainment berbasis pada 3 pilar utama yaitu Project
Financing, Project Development, dan Project Distribution.
 
 
 
 
 
5.1.3 Identifikasi tantangan yang dihadapi industri khususnya unit
tempat pemagang melakukan aktivitas operasional
 
Setiap organisasi atau institusi baik yang berlatar belakang bisnis atau
non-bisnis, dipastikan membutuhkan sumber daya manusia dengan
kinerja yang baik untuk tetap bisa menjalankan roda kerja di
organisasinya. Suatu organisasi, tanpa didukung pegawai atau karyawan
yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya,
maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan
keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan
datang (Rivai, 2014). Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas dalam menunjang tugas yang menjadi tanggung jawab
organisasi.
 



 
 
5.2 Analisis Kerangka Pengetahuan
 
Menurut Kumparan, sektor industri kreatif di Indonesia telah
menyumbang ekspor senilai USD 19,4 miliar atau setara dengan 12,88
persen dari total ekspor Indonesia. Dari sisi pekerja, sektor industri
kreatif menyumbang lapangan kerja untuk 15,9 juta orang atau setara
dengan 13,9 persen dari total lapangan kerja di Indonesia. Itu berarti
terdapat 14 dari 100 orang di Indonesia yang bekerja pada industri
kreatif itu berarti masyarakat Indonesia sudah mulai mempercayai
bahwa Industri Kreatif juga merupakan Industri yang layak di
pertimbangkan di Indonesia.
 
Menurut Katadata, salah satu Industri kreatif yang kini sedang tumbuh
menjadi industri yang menjanjikan adalah perfilman. Industri perfilman
memiliki prospek sangat tinggi karena pertumbuhan penonton yang juga
sangat pesat setiap tahunnya bahkan menurut mantan wakil ketua
BEKRAF, Ricky Pesik jumlah penonton selama lima tahun terakhir
meningkat sebanyak 230%. Bahkan untuk layar di Indonesia sejak 3
tahun terakhir meningkat dari yang sebelumnya 800 layar menjadi 1.800
layar, walaupun secara hitungan ideal angka ini masih sangat jauh.
Idealnya di Indonesia yang memiliki 260 juta penduduk, layar yang
terdapat di Indonesia seharusnya sebanyak 10.000 layar.
 
dan religi. (Rusdiarti, 2009)
 
Melihat sekuens Industri ini yang tidak stabil,maka diperlukan adanya
suatu gebrakan yang menjadi titik balik Industri ini menjadi industri yang
cukup stabil yang bisa merubah selera 



pasar dan pada akhirnya industri ini bisa menghasilkan produk
berkualitas tanpa harus takut tak diterima oleh pasar.
 
Dengan dibentuknya salah satu studio film di Indonesia pada awal tahun
2018 menjadi salah satu harapan untuk industri ini.. Didirikan oleh
sekumpulan produser-produser mumpuni tanah air,salah satunya adalah
seorang Produser yang sudah sangat lama menggeluti Industri
ini,beberapa filmnya adalah “Pasir Berbisik”, “Sang Penari” dan
“Garuda di Dadaku”.  Studio ini memiliki fokus pada 3 pilar utama yaitu
Project Financing, Project Development, dan Project Distribution.
 
Pada suatu perusahaan rotor penggerak adalah karyawan-karyawan yang
bekerja di dalam perusahaan tersebut. Sumber daya manusia merupakan
kunci dari berhasilnya dan kelancaran alur kerja pada sebuah
perusahaan. Jika suatu perusahaan kekurangan sumber daya manusia
maka akan terjadi penumpukan pekerjaan di satu orang/divisi dan juga
pekerjaan akan terbengkalai. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia
untuk selalu menjaga dan membanu jalannya suatu perusahaan.
 



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
 
 
 
 
 
 

 
 
6.1 Kesimpulan
 
Dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan departemen Produksi sejak
Juli 2019 penulis mempelajari banyak hal baru dalam Industri Film. Industri
Film Indonesia dirasa penulis sudah sangat berkembang dalam segala
unsur,baik itu dalam produksinya dan kualitas film yang dihasilkan. Penulis
sudah memahami alur pembuatan film mulai awal pencarian ide sampai ke
tahap distribusi,karena penulis diberikan posisi sebagai Assistant Producer
di sebuah studio maka segala hal yang dikerjan produser,Assistant
Producer harus memahami 



untuk nanti dapat bekerja sama sebagai tim produksi dan membantu
menyelesaikan pekerjaan produser.
 
 
 
Suasana kantor penulis sangatlah kondusif. Lingkungan kerja yang
kondusif dan rekan kerja yang supportif sangat membantu penulis dalam
menjalankan pekerjaannya sebagai pemagang sehari-hari. Tim Produksi
setelah bertambah menjadi 5 orang sangatlah membantu pekerjaan
penulis dalam tim ini. Pembagian kerja pun sudah semakin jelas dan
terarah. Tim produksi selalu bahu membahu menangani setiap krisis
yang dialami. Tidak mudah menyerah dan bekerja keras adalah mengapa
tim produksi sukses dalam melakukann pekerjaannya.
 
 
 
Pada studi kerja ini penulis menganalisis kelemahan dari studio ini.
Penulis menemukan kurangnya sumber daya manusia dan trust issue
beberapa stakeholders untuk bisa mempercayai dan menerima pegawai
baru. Hal ini didasari dari kenyamanan para stakeholders terhadap para
pegawai dan beberapa orang yang dipercaya untuk menjalankan suatu
proyek. Namun pada satu sisi,para pegawai dan orang-orang yang
dipercaya belum tentu dapat menerima dan menyelesaikan apa yang
sudah menjadi tugasnya.
 



 
 
 
 
6.2 Saran
 
              Setelah melaksanakan studi kerja selama 6 bulan, penulis akan
memberikan saran kepada departemen Produksi sebagai berikut:
 
6.2.1 Diharapkan diadakannya penambahan pegawai baru yang
diperuntukkan untuk departemen ini. Karena,proyek yang berjalan
dalam satu timeline cukup banyak dan perlu sekali peran dari tim
produksi.
 
6.2.2  Pembagian Pekerjaan harus dilakukan,demi terjadinya satu alur
kerja yang harmonis dan pada akhirnya tidak membuat pekerjaan
menumpuk di satu orang .
 
6.2.3 Para executive producers harus terus memantau segala hal tentang
jalannya sebuah proyek film. Penulis merasa kurangnya pengawasan
dari para executive dalam mengambil keputusan-keputusan yang
berhubungan dengan film.
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PERAN

TIM PRODUKSI DALAM MONITORING DAN

MANAGEMENT PROYEK FILM

KIndustri Film Indonesia sudah mulai menemukan titik
terangnya setelah pernah terjun bebas dari kejayaannya. Film
Indonesia dewasa ini,sangatlah variatif dan sangat diapresasi
baik oleh masyarakat tanah air maupun luar negeri. Sebagai
warga negara Indonesia,sudah sepatutnya kita bangga akan
pencapaian Industri Film tanah air kita saat ini. Namun dibalik
kesuksesan yang diraih tentu ada peran dari berbagai macam
pihak dalam sebuah produksi film.
 
Yuk,cari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya
keadaan Industri Film Indonesia. Apakah menjanjikan?
Bagaimana sebuah film bisa menjadi film yang bisa di terima
masyarakat luas? bagaimanakah proses sebuah film sampai
akhirnya tayang di layar bioskop dan siapa sajakah tokoh yang
berperan besar dalam produksi sebuah film? Temukan semua
jawabannya disini!


