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Kata Pengantar

Film adalah gaya hidup. Itulah hal yang bisa saya, sebagai penulis,

simpulkan setelah sekian lama menjadi penikmat media gambar

bergerak tersebut. Film bukan lagi menjadi hobi, film bukan hanya

sekadar menjadi sarana eskapisme dunia nyata. Film menjadi sebuah

kebutuhan, setidaknya bagi saya dan jutaan penikmat film lainnya di

Indonesia.

Dengan pasar pecinta film yang begitu luas, sudah seyogyanya dunia

perfilman Indonesia bisa ikut menopang ekonomi bangsa sebagai

industri yang dinamis dan terus berkembang. Pelaku industri harus

terus bertambah secara eksponensial untuk bisa mengimbangi demand

dari masyarakat, baik demand dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Perusahaan-perusahaan film studio pun akhirnya muncul sebagai salah

satu motor penggerak industri perfilman tanah air. Meskipun belum

familiar di telinga masyarakat, perusahaan film studio hadir untuk ikut

berkompetisi menghasilkan karya film yang bersaing di era ekonomi

global ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi refleksi bagaimana

kehadiran film studio dalam industri perfilman Indonesia bisa menjadi

penggerak industri untuk terus meningkatkan standar kualitas dari film

produksi dalam negeri.
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Chapter 1
Industri Perfilman Indonesia

sebagai Pilar Ekonomi Kreatif

A. Potensi Industri Perfilman Indonesia dalam Putaran Roda
Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang diharapkan mampu

menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Ekonomi

kreatif yang di dalamnya terdapat industri‐industri kreatif memiliki

daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena

individu‐individunya memiliki modal kreativitas yang mereka gunakan

untuk menciptakan inovasi‐inovasi.

Saat ini, Indonesia menjadi negara ketiga dengan kontribusi ekonomi

kreatif terbesar bagi perekonomian nasional, yaitu sebesar 6,03%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Urutan pertama ditempati oleh

Amerika Serikat (11,12%) dan kedua adalah Korea Selatan (8,67%).

Porsi PDB ekonomi kreatif RI lebih besar dari Rusia, Singapura,

Filipina, dan Kanada. Meski begitu, pertumbuhan industri film nasional

selama ini, pada dasarnya, belum bisa dianggap optimal. Hal tersebut

dapat dilihat pada kontribusi industri film terhadap perekonomian

Indonesia. Pada tahun 2015, industri film hanya menyumbang sekitar

0,16% terhadap PDB Indonesia. (Hariyanti, 2019)

Saat ini, pasar industri film Indonesia terbilang cukup menjanjikan.

Jumlah penonton Indonesia di bioskop meningkat sebanyak 230%

dalam lima tahun terakhir. Indonesia juga dikenal sebagai pasar untuk

film-film box office terbesar ke-16 di dunia dengan nilai pasar US$ 345
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juta atau sekitar Rp 4,8 triliun. Selain itu, pertambahan jumlah layar

juga terbilang cukup banyak, yaitu dari 800 layar menjadi 1.800 layar

dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah layar tersebut masih sangat

kurang, karena yang ideal untuk Indonesia dengan populasi 260 juta

jiwa seharusnya 10 ribu layar. (Susanto, 2019)

Meski begitu, jumlah layar bioskop di Indonesia masih jauh dari ideal.

Untuk menonton bioskop yang kebanyakan di dalam mall, satu

keluarga akan menghabiskan setidaknya 200 ribu hingga 500 ribu

rupiah untuk makan, nonton, beli popcorn, dan lain sebagainya. Kondisi

ini tidak cocok dengan profil masyarakat kelas menengah yang alokasi

belanja di kisaran 100–200 ribu rupiah. Diperlukan bioskop yang

ditargetkan untuk kelas menengah dalam jumlah besar untuk

memperluas distribusi.

Tabel 1 Jumlah Film dengan Capaian Penonton >1 Juta Tahun 2019
(sumber: filmindonesia.or.id)

No. Judul Film Jumlah Penonton
1 Dilan 1991 5.253.411
2 Dua Garis Biru 2.538.473
3 Danur 3: Sunyaruri 2.406.372
4 My Stupid Boss 2 1.876.052
5 Kuntilanak 2 1.726.570
6 Keluarga Cemara 1.701.498
7 Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot 1.699.433
8 Perempuan Tanah Jahanam 1.520.117
9 Bumi Manusia 1.316.583
10 Preman Pensiun 1.147.469
11 Orang Kaya Baru 1.118.738
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12 Ghost Writer 1.116.676
13 Yowis Ben 2 1.031.856

Namun dalam kondisi tidak ideal seperti itu, film Indonesia teus

menunjukkan geliatnya. Dalam tiga tahun terakhir ini, kuantitas film

Indonesia dan minat masyarakat untuk menonton film Indonesia

semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari film Indonesia yang

meraih capaian penonton di atas 1 juta semakin banyak setiap tahunnya.

Sampai pada pertengahan kuartal terakhir 2019, terdapat 13 film yang

meraih capaian penonton di atas 1 juta.

B. Film Studio sebagai Motor Penggerak Industri Perfilman

Dengan atmosfer investasi yang terbilang bersahabat dan pasar yang

masih memiliki banyak kekosongan pelaku industri, berbagai pihak

saling berlomba-lomba untuk mengisi kekosongan film-film Indonesia

di layar bioskop. Bukan hanya mengisi dari sisi kuantitas, tetapi juga

dari sisi kualitas.

Film studio menjadi stakeholder potensial yang diharapkan bisa

menjadi motor penggerak produktivitas industri perfilman di Indonesia.

Film studio belum menjadi terminologi yang familiar dalam industri

perfilman Indonesia, jumlahnya pun masih sangat terbatas. Film studio

berbeda dengan rumah produksi. Film studio adalah sebuah perusahaan

film yang memiliki fasilitas untuk memproduksi film, yang biasanya

dikelola oleh rumah produksi. Film studio juga memiliki fasilitas untuk

mendistribusi dan memasarkan film, serta memiliki akses terhadap

kapital yang dibutuhkan dalam produksi film. Contoh dari beberapa
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film studio besar adalah Paramount Pictures, Walt Disney

Entertainment, dan Warner Bros Pictures.

Salah satu permasalahan besar dalam industri perfilman Indonesia

adalaha kesenjangan kualitas dengan film produksi luar negeri. Dengan

sistem pembagian layar film lokal dan internasional yang diterapkan

oleh sebagian besar bioskop di Indonesia, film lokal harus mampu

menarik penonton dengan kualitas yang bisa bersaing dengan film

internasional. Untuk menyaingi kualitasi film internasional, bujet yang

dibutuhkan tentu tidak sedikit.

Gambar 1 Rata-rata Kekosongan Bujet dalam Produksi Film Indonesia
(sumber: stephenfollows.com)

Dari perspektif alokasi bujet, para produser mengalokasikan 10–20%

bujet untuk marketing. Dibandingkan dengan Hollywood, studio film

besar memiliki bujet marketing tahunan yang akan dibagi berdasarkan

potensi pasar dari film-film yang mereka pasarkan di tahun tersebut.

Dan mereka membagi sama antara proporsi bujet marketing dibanding

dengan produksi. Dengan kekuatan marketing dan distribusi ini, maka

film mendapat kesempatan bersaing secara sehat dan punya kesempatan

dikenal oleh potensi pasarnya.

5



Dalam hal ini, film studio diharapkan bisa mengisi gap bujet tersebut

melalui aksesnya terhadap kapital yang mungkin tidak dimiliki oleh

rumah produksi independen yang kebanyakan menjadi sistem rumah

produksi di Indonesia.

C. Film-funding sebagai Salah Satu Kekuatan Film Studio dalam

Membentuk Tren Perfilman di Indonesia

Dalam studi yang dilakukan mengenai industri film, hal yang pasti

dibahas adalah hubungan antara aspek seni dan daya tarik komersial

sebuah film. Aspek kesuksesan seni sebuah film biasanya dinilai dari

penghargaan dari ajang-ajang festival film seperti Oscar, Sundance

Film Festival, dan lain sebagainya, serta penilaian evaluatif dari kritikus

film. Sementara itu, daya tarik komersial biasa dinilai dari performa

film tersebut di pasar melalui label box office, serta rate pembicaraan

mengenai film yang bersangkutan di ranah publik (social media traffic,

click-rate, dan word-of-mouth).

Selain memproduksi film, beberapa film studio di Indonesia juga

melakukan film-funding dalam kegiatan perusahaannya. Hal itu

menuntut mereka untuk mampu membaca analisis tren box office agar

mereka bisa menempatkan investasinya ke proyek film yang memiliki

potensi dan daya tarik. Namun di saat yang sama, pelaku investasi

memiliki tanggung jawab untuk membentuk standar masyarakat

melalui film-film yang didukung agar bisa tetap bertahan di pasar dan

meningkatkan kualitasnya untuk bisa bersaing dengan pasar global.

Sebagai contohnya, film-film kelas B, seperti film horor erotis yang

menjamur pada tahun 2005-2010, adalah film yang memiliki pasar
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yang sangat besar di masanya dan mampu meraup keuntungan yang

cukup banyak jika dibandingkan dengan modal investasi. Namun ada

pertimbangan lain yang harus menjadi perhatian utama bagi film studio

untuk membentuk selera pasar yang bertanggung jawab terhadap

norma-norma tertentu.

Berdasarkan data dari filmindonesia.or.id, di Indonesia sendiri, ada 4

genre yang terbukti memiliki pasar yang konsisten: komedi, drama,

horor dan drama reliji. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah

banyaknya tiket terjual untuk genre komedi adalah 57 juta tiket dengan

55 film masuk dalam daftar 15 film terlaris tahunan. Drama menyusul

dengan 35 juta tiket dan 41 film, diikuti horor dengan 33 juta dan 46

film serta drama reliji dengan 22 juta dan 20 film.
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Bagi film studio, peta tersebut menunjukkan area mana yang

merupakan sasaran investasi yang menjanjikan. Dari perspektif

manajemen portofolio, investasi di genre yang sudah terbukti perlu

dilakukan secara konsisten, sedang untuk genre yang suplainya masih

kurang, perlu mendapatkan alokasi secara berkala untuk memperluas

jangkauan pasar dan menaikkan standar bagi film-film dengan genre

tersebut.

Kegiatan film studio bukan hanya menyuntikkan dana ke film studio

sebagai bentuk investasi, film studio juga dapat mengakuisisi

intellectual property (IP) dan menjadikan sebagai alat tukar investasi

dan mengembangkannya menjadi sebuah film yang bisa diproduksi

oleh studio atau film studio.

Bentuk IP yang bisa diakuisisi oleh film studio bisa dalam bentuk

apapun; mulai dari buku hinggak webcomic. Beberapa film studio besar,

seperti Multivision dan Falcon Pictures, biasa mengakuisisi IP film-film

lama, lalu direstorasi dan dijual ke platform over-the-top (OTT) seperti

HOOQ dan Maxstream. Beberapa perusahaan lainnya, seperti Mizan

Films dan Falcons Picture membeli IP dalam bentuk buku, lalu

diadaptasi ke layar lebar.

Akuisisi IP yang dilakukan oleh film studio menjadi win-win solution,

bagi kedua belah pihak. Bagi film studio, mengakuisisi IP yang sudah

established untuk dijadikan film layar lebar adalah solusi untuk

membuat film dengan pre-awareness publik yang sudah terbangun.

Sebagai contohnya, pre-awareness publik terhadap film Laskar Pelangi

terbilang tinggi karena Laskar Pelangi merupakan buku dengan
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penjualan best seller dan memiliki citra positif. Usaha branding dan

marketing akan sangat terbantu jika film memiliki pre-awareness

publik yang tinggi.

Akuisisi IP oleh pelaku industri film merupakan salah satu solusi bagi

pemilik IP untuk mengembangkan idenya dan menjangkau pasar yang

lebih luas. Akuisisi IP memungkinkan IP untuk dikembangkan ke

dalam media layar kaca. Hal itu mampu memancing pasar baru

terhadap IP dari lingkup pasar yang berbeda.

Sebagai contohnya, film Gundala yang baru tayang pertengahan tahun

ini merupakan hasil akuisisi IP yang haknya dipegang oleh Hasmi

sebagai komikus. Sutradara Joko Anwar mengakuisisi IP Gundala

dalam lingkup audio-visual sehingga beliau secara legal bisa membuat

film Gundala: Negara Ini Butuh Patriot. Komik Gundala yang awalnya

hanya bisa dinikmati oleh penggemar komik, dengan adanya adaptasi

ke layar lebar, Gundala juga merambah ke pasar baru, yaitu penggemar

film.

D. Intellectual Property (IP) Sebagai Kurs dalam Perfilman
Indonesia

Intellectual property (IP) sendiri bisa diartikan sebagai konstruksi sosial

yang diciptakan untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan dan

mengelola aset yang tidak ada secara nyata. Aset-aset ini tidak memiliki

bentuk fisik, dan meskipun ada serta berpotensi dapat bernilai besar,

kita tidak dapat menyentuh, atau bahkan melihatnya. Konsep kekayaan

intelektual hanya ada karena kita mengatakan dan sepakat bahwa itu

ada. (Petrusson, 2004)
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Dalam dunia perfilman, IP tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. IP

adalah sesuatu yang selalu muncul dalam neraca keuangan sebuah film

studio karena pada dasarnya, hal yang paling penting bagi film studio

adalah hak untuk memproduksi film. Jika fondasi ini sudah dibangun,

film dapat diselesaikan dan perusahaan dapat memperoleh uang dari

produksi yang sudah selesai, yang merupakan karya yang dibuat oleh

tim.

IP sendiri terdiri atas banyak dua kategori, yaitu hak cipta (copyrights)

dan hak kekayaan industri (industrial property rights). Yang paling

banyak ditemui dalam proses pembuatan film adalah IP dalam bentuk

hak cipta. Dalam hal ini, hak cipta itu sendiri dilindungi dan diatur

dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Semua proses

jual-beli hak cipta harus didasar oleh undang-undang tersebut.

Berdasarkan Tabel 1, tujuh dari tiga belas film yang meraih jumlah

penonton lebih dari satu juta merupakan film hasil akuisisi IP yang

dimiliki oleh pihak lain oleh pihak film studio. Hal itu menunjukkan

bahwa muncul tren jual-beli IP dalam dunia perfilman, yang mungkin

bukan sesuatu yang asing, tetapi menjadi fenomena yang semakin

menjamur.

Adanya fenomena ini membuat pelaku industri perfilman harus bisa

mengikuti perkembangan tren yang ada di dalam publik secara luas

untuk bisa memetakan IP yang potensial untuk bisa dikembangkan dan

diadaptasi ke layar lebar, serta meraih cakupan pasar yang

seluas-luasnya. IP menjadi seperti kurs yang diperebutkan oleh

rumah-film studio dan menjadi sasaran tembak film studio, yang
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menghasilkan dampak positif bagi pelaku industri kreatif di Indonesia

untuk terus mengembangkan ide-idenya seinovatif mungkin.
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Chapter 2
Film sebagai Objek Branding

Film Studio

A. Citra Film Studio yang Dibentuk dalam Film yang
Diproduksinya

Film merupakan produk utama dari hasil kegiatan perusahaan film

studio. Oleh karena itu, bagaimana persepsi publik terhadap sebuah

film akan menjadi representasi masyarakat terhadap branding film

studio tersebut. Sebagai contohnya, melalui film-film yang diproduksi

dan didistribusikan selama satu decade terakhir, film studio A24

berhasil membentuk persepsi publik bahwa perusahaannya

menghasilkan film-film kelas festival, terbukti dari proyek-proyek

terakhirnya yang menerima banyak nominasi dan penghargaan dari

Oscars, Golden Globe, dan Sundace, seperti The Lighthouse (2019),

Lady Bird (2017), Moonlight (2016), dan Room (2015).

Di saat yang sama, film juga berperan sebagai media yang menjangkau

masyarakat luas, sehingga pesan yang disampaikan di dalamnya harus

menjadi pertimbangan oleh film studio. Di samping tujuan mereka

untuk menempatkan nilai komersial dalam film-film yang diproduksi,

ada tanggung jawab yang diemban oleh film studio untuk

menyampaikan nilai-nilai tertentu serta membangun tren positif di

masyarakat.

Ada film yang merepresentasikan nilai-nilai yang ada di dalam

masyarakat pada saat film tersebut diproduksi. Sebagai contohnya, film

Crazy Rich Asians (2018) yang mengangkat cerita tentang nilai-nilai
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sosial yang berlaku dalam lingkaran para sosialita di Asia ataupun film

The Hate U Give (2018) yang menggambarkan fenomena kekerasan

polisi terhadap ras Afrika-Amerika. Kedua film tersebut menjadi

representasi fenomena sosial yang saat itu terjadi di dunia ini, yang

mungkin tidak semua orang tahu.

Di Indonesia sendiri, film Dua Garis Biru (2019) adalah salah satu film

yang berjaya di tahun 2019 dan mendapat reaksi positif dari masyarakat

terkait dengan ide dan premis yang dibawa. Dua Garis Biru

menyampaikan peringatan kepada masyarakat bahwa kualitas sex

education di kalangan remaja masih sangat minim untuk menekan

jumlah kehamilan remaja. Meskipun tema yang dibawa tergolong

kontroversial, tetapi nilai-nilai tersebut relevan dengan kondisi

masyarakat saat ini, sehingga terbentuknya keterikatan emosional

penonton dengan film tersebut.

Film tidak hanya mampu merepresentasikan nilai-nilai sosial yang

sedang terjadi, beberapa film studio juga membuat film yang

memproyeksikan fenomena sosial yang mungkin terjadi di masyarakat

dan menanamkan di bawah alam sadar masyarakat mengenai “what

could happen if…” dan “what would happen if…” Sebagai contohnya,

di film Gundala (2019), diceritakan mengenai kondisi

sosial-ekonomi-politik Indonesia berada di bawah tangan kelompok

fasis. Gambaran yang ditampilkan dalam film, meskipun sudah pasti

terdapat unsur yang dibesar-besarkan, menjadi proyeksi bagi penonton

mengenai apa yang akan terjadi jika partisipasi masyarakat tidak lagi

diakui dalam perpolitikan negara ini.
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Dalam keadaan ekstrem, sebuah film mampu mempengaruhi konsepsi

dasar masyarakat mengenai nilai-nilai sosial dan merekonstruksi cara

berpikir mereka. Sebagai contohnya, film animasi Bambi (1942), yang

menceritakan tentang anak rusa yang ditinggal mati oleh induknya

karena sang induk ditembak oleh pemburu, memberikan impact yang

sangat besar bagi penontonnya. Film Bambi membuat jumlah

perburuan di Amerika Serikat turun hingga 50% dan Bambi menjadi

simbol nasional hak asasi hewan di Amerika Serikat.

Jika film studio mengambil angle yang salah dalam penyampaian pesan

sebuah film, maka masyarakat bisa ikut terpengaruh secara negatif. Hal

tersebut terjadi di Amerika Serikat paska tayanganya film The Birth of

a Nation (1915) yang menceritakan tentang perang saudara yang terjadi

di Amerika Serikat. Film tersebut menggambarkan kelompok Ku Klux

Klan menjadi seperti kelompok yang “trendi” dan menyebabkan 4 juta

orang bergabung dengan kelompok yang sebelumnya hampir punah

tersebut. Di tangan yang salah, film bisa menjadi sebuah media

propaganda yang berbahaya. (O'Toole, 2019)

B. Representasi Nilai yang Dibawa oleh Sebuah Film

Hal tersebut kemudian menjadi faktor utama alasan pengembangan

cerita merupakan tahap krusial dalam sebuah produksi film. Film

merupakan salah satu sarana untuk menyebarkan pesan kepada

khalayak ramai. Selain pembatasan usia yang diatur oleh lembaga

sensor, tidak ada barrier yang secara khusus mampu membatasi target

audiens dari sebuah film, sehingga sangat penting untuk

memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh sebuah film.
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Tahap pengembangan cerita dan skrip menjadi pondasi apakah sebuah

film bisa menjadi media yang menyampaikan pesan secara positif

kepada masyarakat. Namun bukan berarti film harus memiliki unsur

preachy di dalamnya. Sebuah film bisa diproduksi atas dasar hiburan

semata. Namun film dengan tujuan produksi tersebut juga harus mampu

menyampaikan hiburan dengan perspektif yang tepat.

Sebagai contohnya film karya Edgar Wright, The World’s End (2013),

merupakan komedi gelap yang menceritakan sekelompok teman-teman

lama yang reuni dan melakukan hopping bar di kota kecil tempat

mereka tumbuh besar. Film tersebut bisa dengan mudah dianggap

sebagai film yang melakukan glorifikasi terhadap kegiatan

mabuk-mabukan, tetapi Edgar Wright mengeksekusi film dengan

sangat apik, sehingga tidak ada kesan tersebut yang ditangkap oleh para

penontonnya. Eksekusi yang apik tersebut tidak akan bisa dilakukan

jika pada tahap pengembangan tidak menghasilkan skrip dengan

pondasi ide yang kokoh dan detail.

Tim pengembangan ide dan skrip harus banyak melakukan riset,

analisis, dan observasi terhadap situasi sosial yang terjadi di sekitar

mereka. Di era internet, di mana nilai-nilai dan konstruksi sosial bisa

berubah dalam sekejap mata, tim pengembangan ide dan skrip harus

memiliki sensitivitas terhadap perubahan tersebut.

Sebagai contohnya, dalam film live-action Beauty and the Beast (2017)

produksi Disney Pictures, sebuah penafsiran dari cerita The Brothers

Grimm dan film animasi yang diproduksi pada tahun 1991 oleh studio

produksi yang sama, mengalami perubahan narasi.

15



Dalam buku dan film animasinya, Beast digambarkan murka saat Belle

meminta agar dia diizinkan menengok ayahnya yang sakit dan

mengurungnya, sehingga Belle harus mencari cara kabur dari istana

Beast. Dalam penafsiran yang digambarkan dalam film terbarunya,

Beast digambarkan merelakan Belle untuk pergi. Hal itu disebabkan

oleh tekanan sosial yang sedang terjadi saat itu, di mana keputusan

yang merupakan consent dari kedua belah pihak merupakan indikasi

dari hubungan yang sehat dan ideal. Selain itu, penggambaran Belle

yang lebih kuat dan tajam di film terbarunya merupakan salah satu

bagian dari upaya Disney Pictures untuk menunjukkan dukungan

mereka terhadap gerakan pemberdayaan wanita yang saat ini marak

disuarakan oleh figur-figur publik, termasuk Emma Watson, aktris yang

memerankan Belle dalam film tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut harus menjadi faktor penentu bagi tim

pengembangan ide dan skrip untuk memilih ide ataupun IP yang akan

dikembangkan dan masuk ke dalam tahapan produksi. Jika ada nilai

yang tidak relevan atau bahkan ditentang oleh masyarakat dalam

sebuah proyek yang sedang dikembangkan, maka akan sulit bagi tim

pemasaran untuk bisa memancing ketertarikan publik terhadap film

tersebut.
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Chapter 3
Tahap Pengembangan dalam

Produksi Film oleh Film Studio

Film studio memiliki tiga tim yang paling krusial dalam

keberlangsungan kegiatan perusahaannya. Ketiga tim tersebut adalah

tim ditribusi dan pemasaran yang bertugas untuk membangun strategi

untuk menjangkau pasar dan menetapkan branding terhadap

proyek-proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan tersebut; tim

finance yang bertugas untuk mengatur flow keuangan; serta yang

teakhir adalah tim pengembangan ide dan skrip yang bertugas untuk

mengelola serta mengases IP yang potensial dan akan dikembangkan

oleh perusahaan.

Tim pengembangan ide dan skrip sendiri merupakan motor dari sebuah

film studio untuk bisa terus beroperasi. Tim tersebut yang

mengeluarkan produk dari perusahaan dalam bentuk film; baik dalam

bentuk feature ataupun series. Tim ini memiliki dua tugas utama, yaitu

mengelola IP dan mengembangkan IP untuk bisa diproses ke tim

produksi dan menjadi produk audio-visual.

Tim pengembangan ide dan skrip terdiri atas kepala tim, asisten tim,

dan in-house writers. Kepala tim memiliki tugas untuk melakukan

overview terhadap semua proses kreatif yang dilakukan oleh tim,

termasuk pengelolaan IP dan penulisan skrip. Asisten tim bertugas

untuk membantu keberlangsungan tim seperti scouting IP, mengases

sample script, mengatur jadwal dan deadline, mengakomodasi logistik

untuk kegiatan tim, pengarsipan, dan segala kegiatan penunjang tim
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lainnya. Sementara itu, in-house writers bertanggung jawab atas hasil

produk dari pengelolaan IP.

C. Pengelolaan IP oleh Film Studio

Tim pengembangan ide dan skrip menjadi hal yang penting saat

membicarakan proyek produksi sebuah film. Tim ini memiliki

tanggung jawab untuk menentukan proyek mana yang memiliki potensi

diberikan lampu hijau dan diteruskan ke tim produksi untuk dilakukan

pengembangan lebih lanjut. Keputusan lampu hijau diberikan setelah

tim pengembangan ide dan skrip melakukan ases melalui pitch yang

dikirimkan oleh pihak ketiga dalam bentuk deck ataupun sample script

ataupun akuisisi IP oleh perusahaan.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa event yang diadakan oleh

pemerintah untuk eksebisi IP, di mana creator bisa memamerkan IP

mereka di booth dalam pameran yang mengundang investor-investor di

industri film dan melakukan pitching secara massal. Acara-acara kultur

pop seperti Indo Comic Con, Ubud Reader and Writer Festival, dan

sebagainya juga menjadi ladang bagi investor untuk mencari IP yang

bisa dikembangkan.

Setelah masing-masing anggota tim pengembangan ide dan skrip

melakukan ases terhadap IP, asisten tim akan menghimpun ases-ases

tersebut dan kepala tim akan melakukan overview terhadap ases

tersebut, yang kemudian akan memberikan penilaian dan

menyampaikannya kepada head of company mengenai posibilitas untuk

mengembangkan sebuah IP menjadi media audio-visual. Ases sendiri

terdiri atas logline, coverage, target audiens, serta internal notes.
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Hal-hal yang menjadi acuan untuk tim pengembangan ide dan skrip

dalam menentukan IP yang bisa mendapatkan lampu hijau adalah

analisis pasar mengenai fenomena tren film yang memiliki potensial

untuk menjangkau pasar yang luas. Sebagai contohnya, ada satu masa

di mana perfilman Indonesia dibanjiri oleh film-film romansa remaja

hasil adaptasi dari situs menulis Wattpad, seperti film “Dear Nathan”

dan “EL”. Pada periode ini, jangkauan pasar untuk IP serupa sangat

luas dan potensi film untuk mendapat keuntungan meningkat tajam.

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa ada siklus 4 tahunan yang

dialami oleh dunia perfilman Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh proses

produksi ideal, di mana dari pengembangan cerita yang matang

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun di luar linimasa produksi.

Hal itu juga menjadi patokan bagi tim pengembangan ide dan skrip

untuk memprediksi tren yang akan datang dan potensi IP yang akan

dikembangkan.
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Hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan adalah bagaimana IP

tersebut dapat menjulang sebagai trendsetter. Biasanya IP seperti ini

mengangkat nilai-nilai yang tidak biasa atau bahkan seringkali

dianggap tabu, serta memiliki faktor FOMO (fear of missing out).

Sebagai contohnya, film “Dua Garis Biru” yang mengangkat tema

tentang teen pregnancy – sebuah topik yang dianggap tabu di kalangan

masyarakat Indonesia – berhasil meraih capaian 2,5 juta penonton.

Tim pengembangan ide dan skrip harus membaca tren-tren tersebut dan

memilah pitch dan proposal yang masuk untuk mengetahui proyek

potensial yang bisa diambil oleh film studio. IP bisa berasal dari mana

pun. Lima dari tujuh film adaptasi dengan capaian penonton lebih dari

1 juta pada tahun 2019 merupakan adaptasi dari IP dalam bentuk buku

dan komik. Sementara itu, dua lainnya merupakan hasil adaptasi IP dari

bentuk serial televisi. Oleh karena itu, juga merupakan tugas dari tim

pengembangan ide dan skrip untuk selalu mencari IP potensial yang

bisa diakuisisi untuk dikembangkan ataupun menyusun ide untuk IP

orisinil.
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Pengembangan IP orisinil merupakan salah satu kegiatan yang

dilakukan oleh tim pengembangan ide dan skrip di sebuah film studio.

Pengembangan yang biasa dilakukan biasanya dengan cara

mempekerjakan in-house writers di bawah tim pengembangan ide dan

skrip yang diberi tugas untuk mengembangkan IP sampai menjadi

skrip. Skrip tersebut akan dilempar ke film studio yang dipekerjakan

untuk mengembangkannya menjadi bentuk audio-visual. Kemudian,

media audio-visual tersebut akan didistribusikan melalui platform yang

sesuai dengan target pasar.

D. Pengembangan IP oleh Tim Pengembangan Ide dan Skrip

IP yang dikembangkan oleh tim pengembangan ide dan skrip film

studio – terutama yang tidak memiliki studio produksi – akan

menyusun IP menjadi outline dan skrip yang bisa diterjemahkan oleh

studio produksi menjadi media audio-visual seperti film ataupun series.
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Skrip akan diolah oleh in-house writers yang akan menjadi head of

writer’s room yang bertanggung jawab atas pengembangan skrip secara

keseluruhan. Dalam proyek-proyek tertentu, perusahaan akan

mempekerjakan penulis lepas yang akan membantu di dalam writer’s

room.

Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan IP adalah

memetakan pasar dan potensi IP tersebut. Setelah itu, head writer dan

kepala tim pengembangan ide dan skrip akan menentukan arah dari

pengembangan IP tersebut dan adjustment karena mengadaptasi cerita

menjadi media yang berbeda membutuhkan treatment agar proses

adaptasi tidak menghilangkan substansi dari cerita tersebut. Treatment

yang dilakukan berupa diskusi mengenai adjustment dan perubahan

terhadap IP orisinil, analisa pasar dan target audiens media distribusi,

durasi, tone, budget cap, serta linimasa.
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Setelah treatment selesai ditetapkan, maka tim penulis melakukan story

summit yang berlangsung selama 6-10 hari – tergantung pada

kebutuhan tiap proyek – untuk mendiskusikan pengembangan IP

dengan lebih detail. Story summit bertujuan untuk penyesuaian visi dan

alignment untuk anggota tim agar tidak ada salah persepsi dan

perpedaan pandangan mengenai arah dari proyek tersebut. Story summit

juga bertujuan untuk memecah ide dengan lebih detail untuk

mempermudah proses penulisan skrip. Keluaran dari kegiatan story

summit ini berupa outline dari tiap scene dalam skrip sehingga

penulisan skrip bisa lebih terarah dan bisa dilakukan secara paralel oleh

tiap penulis dalam tim untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Setelah story summit menghasilkan outline untuk IP, maka tim penulis

akan mulai mengerjakan skrip dan asisten tim akan mengases skrip

sebelum mengirimkannya ke tim produksi untuk diases dengan budget

cap produksi. Tim penulis akan melakukan revisi dan adjustment untuk

menyesuaikan dengan catatan dari tim produksi setelah ases. Jika tidak

ada lagi gap budget dan linimasa antara skrip dengan tim produksi,

maka skrip tersebut akan dikirimkan sebagai skrip final dan siap
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diproduksi. Selama masa produksi, tim pengembangan ide dan skrip

bertanggung jawab untuk membantu tim produksi jika ada adjustment

yang harus dilakukan secara mendadak.

Paska masa penulisan skrip, kepala tim pengembangan ide dan skrip

akan mengadakan evaluasi post-mortem sebagai bentuk evaluasi proyek

dan memproyeksikan improvement yang bisa dilakukan untuk proyek

yang akan datang.

E. Tim Pengembangan Ide dan Skrip Sebagai Motor Penggerak

Kegiatan Film studio

Tim pengembangan ide dan skrip merupakan trigger dari segala

kegiatan yang berlangsung di dalam film studio. Oleh karena itu, segala

keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan tim pengembangan ide dan

skrip harus diketahui oleh semua tim yang ada di dalam perusahaan.

1. Hubungan Tim Pengembangan Ide dan Skrip dengan Tim
Finance

Pembelian IP adalah salah satu kegiatan tim pengembangan ide

dan skrip yang harus diketahui dan harus disetujui oleh tim finance

perusahaan. Selain itu, segala bentuk pembelian inventori harus

melalui kurasi dari tim finance.

Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh tim

pengembangan ide dan skrip harus diajukan melalui payment

request form (PRF) yang harus ditandatangani oleh asisten tim,

kepala tim, dan disetujui oleh CEO perusahaan. Terdapat dua jenis

funding yang dilakukan oleh tim finance, yaitu advanced payment

di mana funding akan diberikan sebelum pembayaran, serta
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completed payment di mana funding akan diberikan setelah

pembayaran atau biasa dikenal sebagai reimburse. Segala bentuk

pengadaan funding dalam kuota besar; contohnya pembelian IP,

pendanaan story summit, perekrutan penulis lepas, dan lain-lain,

dibatasi oleh budget cap yang telah ditentukan oleh tim produksi

dengan pengawasan oleh CEO perusahaan.

2. Hubungan Tim Pengembangan Ide dan Skrip dengan Tim
Produksi

Kegiatan tim produksi bersinggungan langsung dengan kegiatan

tim pengembangan ide dan skrip. Semua kegiatan kedua tim harus

sejalan dan tidak boleh saling bersilangan. Tim produksi harus

memahami IP yang sedang dikembangkan oleh tim pengembangan

ide dan skrip dan menyusun rencana produksi, mulai dari linimasa,

budget cap, sampai studio produksi yang akan mengeksekusi skrip

dari tim pengembangan ide dan skrip.

Di sisi lain, tim pengembangan ide dan skrip harus memikirkan

pertimbangan dari tim produksi mengenai feasibility eksekusi dari

skrip yang telah disusun. Tim pengembangan ide dan skrip juga

harus melibatkan tim produksi dalam proses story summit dan ikut

membantu dalam proses produksi sebagai script advisor.

3. Hubungan Tim Pengembangan Ide dan Skrip dengan Tim
Pemasaran

Tim distribusi dan pemasaran akan mencocokan strategi

pemasaran mereka terhadap suatu proyek dengan tone yang

dibangun oleh tim pengembangan ide dan skrip terhadap proyek

tersebut. Sebagai contohnya, dalam film Perempuan Tanah
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Jahanam, tone yang dibangun oleh tim pengembangan ide dan

skrip adalah atmosfer yang eerie dan misterius. Tim distribusi dan

pemasaran membuat asosiasi atmosfer tersebut dengan tone merah

dan hitam, sehingga kedua warna tersebut menjadi warna dominan

dalam segala bentuk pemasaran dan promosi film Perempuan

Tanah Jahanam.

Contoh lainnya adalah film Bebas, di mana film tersebut

mengambil latar di tahun 90an. Hal tersebut menjadi strategi tim

promosi, mereka mengadakan konser nostalgia dengan tema 90an

dan membentuk kampanye #ReuniDiBioskop untuk menarik pasar

publik dari generasi 90an untuk menonton film tersebut.
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Chapter 4
Tim Pengembangan Ide dan Skrip

sebagai Representasi Visi Film Studio

F. Identifikasi Kerja Tim Pengembangan Ide dan Skrip

Tim pengembangan ide dan skrip terbagi menjadi beberapa fokus di

mana setiap bagiannya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk

mengembangkan ide dan skrip untuk diproduksi oleh tim produksi.

Rincian terkait pekerjaan yang dilakukan oleh tim adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan Ide

Pengembangan ide oleh tim pengembangan ide dan skrip dimulai

dari pitch yang diterima oleh asisten tim, yang kemudian akan

dibagikan ke seluruh tim penulis. Asistem tim pengembangan ide

dan skrip merupakan gatekeeper dari tim. Pitch bisa dilakukan

oleh pihak eksternal ataupun dari internal perusahaan.

Pitch yang diterima terdiri dari deck yang di dalamnya dilengkapi

dengan judul, keterangan film (format film, genre, durasi, asal ide,

target audiens), logline, sinopsis lengkap, treatment, dan prakiraan

bujet. Dari keterangan-keterangan yang terdapat di dalam deck

tersebut, tim pengembangan ide dan skrip akan membuat coverage

dan menyertakan keterangan mengenai pro dan kontra dari pitch

tersebut. Coverage tersebut akan dihimpun oleh asisten tim dan

diserahkan kepada kepala tim pengembangan ide dan skrip untuk
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diases lebih lanjut dan didiskusikan dengan pimpinan perusahaan

lainnya.

Metode lainnya untuk pengembangan ide adalah assessment IP

yang dilakukan oleh internal tim pengembangan ide dan skrip. Tim

pengembangan ide dan skrip akan diminta untuk mengases

beberapa IP seperti buku ataupun komik. Assessment akan disusun

dalam bentuk coverage yang kemudian akan dijadikan pegangan

bagi kepala tim untuk menilai kelayakan akusisi IP tersebut.

Setelah ide cerita ditentukan menjadi proyek, maka hal berikutnya

yang harus dilakukan adalah menentukan platform yang tepat

untuk media distribusi. Namun tim pengembangan ide dan skrip

tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mengenai hal

tersebut. Meski begitu, hasil keputusannya mempengaruhi proses

pengembangan ide cerita yang akan dilakukan oleh tim

pengembangan ide dan skrip. Sebagai contohnya, jika ide cerita

akan didistribusikan melalui media OTT, maka tim akan memiliki

fleksibilitas yang cenderung lebih besar daripada distribusi melalui

media televisi ataupun feature film. Setiap media OTT juga

memiliki karakteristiknya masing-masing dan juga mempengaruhi

proses pengembangan ide.

Setelah media distribusi ditentukan, akan ditunjuk salah satu writer

yang akan menjadi penanggung jawab writer’s room untuk proyek

ini. Writer itu akan bertanggung jawab untuk mengarahkan proyek

secara garis besar dan pembagian kerja tim penulis. Jika tim

penulis dirasa tidak cukup untuk memenuhi timeline yang telah

ditentukan, maka kepala tim dan asisten akan mempekerjakan
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penulis lepas untuk membantu proyek tersebut. Asisten tim

bertugas untuk memfasilitasi kontrak kerja antara perusahaan

dengan penulis lepas.

Setelah itu, tim akan melakukan pengembangan ide cerita yang

kemudian akan dilanjutkan dengan proses story summit. Proses ini

berlangsung selama beberapa hari dan bertujuan untuk memecah

ide cerita menjadi poin-poin yang kemudian menjadi kerangka

acuan pengembangan skrip. Jika format cerita berupa film series,

maka poin-poin tersebut akan dipecah dan disusun sesuai dengan

flow yang diinginkan ke dalam episode-episode yang sudah

direncanakan. Story summit dihadiri oleh tim penulis yang

bertanggung jawab untuk mengembangkan skrip dari ide cerita ,

asisten tim, kepala tim, serta produser dari proyek tersebut. Asisten

tim akan mencatat semua progress yang dihasilkan dalam setiap

story summit.

2. Pengembangan Skrip

Hasil dari story summit merupakan outline dari skrip yang

kemudian akan dikembangkan oleh tim penulis. Jika format dari

proyek ini merupakan film series, maka pengembangan skrip akan

dilakukan dalam batch yang biasanya terdiri atas 4 episode.

Pengumpulan setiap batch dibatasi dalam jangka waktu 2 – 2,5

minggu (bergantung pada durasi setiap episode) dan akan

dihimpun oleh asisten tim. Asisten tim akan mengkoordinasi

proses penerjemahan skrip yang dilakukan oleh penerjemah lepas

sebagai arsip. Kemudian, batch tersebut akan diberikan kepada

kepala tim untuk diases.
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Setelah assessment dari kepala tim diberikan untuk setiap episode,

kepala tim juga menyertakan catatan kaki untuk revisi yang harus

dilakukan. Selama proses assessment ini, tim penulis secara paralel

mengerjakan batch berikutnya. Sehingga saat mereka harus

melakukan revisi terhadap batch sebelumnya, kepala tim sudah

menerima batch berikutnya.

Proses ini akan terus berjalan sampai skrip dirasa memenuhi

standar kelaikan produksi dan siap untuk diberikan kepada tim

produksi untuk disesuaikan dengan visibilitas dan bujet produksi.

Tim produksi akan memberikan catatan jika harus ada penyesuaian

skrip yang harus dilakukan oleh tim pengembangan ide dan skrip.

Penyesuaian skrip akan terus dilakukan hingga masa produksi

berakhir. Asistem tim harus terus mencatat perubahan-perubahan

skrip yang dilakukan dan melakukan pengarsipan terhadap setiap

draf yang keluar.

Pada proses pengembangan skrip ini, dibutuhkan koordinasi dan

persetujuan dari banyak pihak. Saran dan ide yang diberikan pun

dating dari banyak kepala, sehingga dibutuhkan skala prioritas

yang jelas mengenai revisi atau saran yang mana yang harus

diutamakan untuk pengembangan skrip tersebut. Tanpa koridor

yang jelas mengenai batasan-batasan revisi dan pengembangan

plot, tahap pengembangan skrip akan menjadi sebuah proses yang

panjang dan tidak fokus.
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G. Riset oleh Tim Pengembangan Ide dan Skrip sebagai Greenlight

terhadap Produksi Film

Dalam tahap pengembangan dalam produksi film, tim pengembangan

ide dan skrip memiliki tugas untuk memberikan insight yang kemudian

bisa menjadi penanda greenlight terhadap project pitch yang diajukan.

Untuk bisa memberikan keputusan mengenai hal tersebut, ada beberapa

unsur kualitatif yang harus dipertimbangkan oleh anggota tim.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa

Bittner mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah pesan

yang disampaikan melalui media massa yang ditujukan oleh

sekelompok orang. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa media massa merupakan channel yang harus ada dalam

proses komunikasi massa. (Ardianto, 2007)

Komunikasi massa menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan

erat dengan aktivitas manusia karena media massa merupakan alat

utama dalam komunikasi massa, keterkaitan antarfenomena itu

tidak akan lepas dari media massa. Ini berarti bagaimana media

massa memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan hidup

manusia. Bagaimana pula fenomena media massa bisa

menjelaskan berbagai aktivitas manusia dalam pergaulan

sosialnya.

Alex Shobur mengemukakan bahwa para ahli berpendapat bahwa

film memiliki kekuatan untuk mempengaruhi audiensnya dengan

kemampuannya untuk menjangkau banyak segmes sosial.. Film
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akan mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan isi

pesan di baliknya. Film merupakan gambaran dari masyarakat di

mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh

dan berkembang di dalam masyarakat, dan kemudian

menampilkannya ke atas layar dengan menambahkan

polesan-polesan yang membuat film terlihat menarik untuk

dinikmati (Shobur, 2003).

Dalam teori komunikasi, film mengandung pesan yang

disampaikan kepada komunikan. Makna yang diterima penikmat

film dalam menonton tidak selalu sama, sistem pemaknaan dalam

film berkaitan erat dengan khalayak yang menontonnya.

Oleh karena itu, film dimaknai berbeda-beda oleh setiap manusia

berdasarkan kemampuan berpikirnya yang mungkin karena faktor

pengalaman masa lalu (Halik, 2012). Bercermin dari hal tersebut,

kemampuan sebuah film dalam memengaruhi publik, dan

kemampuan publik berpikir mengenai media memberikan

gambaran bahwa manusia sebagai penikmat film mampu memilih

dan memaknai film sesuai dengan cara berpikirnya mengenai

media tersebut.

2. Unsur Naratif dalam Film

Ide cerita merupakan akar dari unsur naratif dalam sebuah film.

Ide cerita adalah gagasan sebuah cerita yang nantinya akan

dituangkan menjadi sebuah cerita dalam skenario (Lutters, 2010).

Ada beberapa sumber atau referensi untuk mendapatkan ide cerita,

diantaranya:
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a. Penulis

Ide cerita dapat datang dari mana saja. Ide cerita dapat

tercipta dari pengalaman pribadi, namun bisa juga

berasal dari pengalaman orang lain.

b. Literatur

Referensi sebuah ide cerita juga bisa didapatkan dari

literatur. Bukan berarti seorang penulis skenario harus

mencontoh cerita dalam novel tersebut, namun dengan

membaca isi cerita dalam buku tersebut penulis dapat

membuat sebuah ringkasan atau sinopsis berdasarkan

ide yang didapatkan setelah membaca buku tersebut.

c. Film

Penulis skenario dapat mengutip tema bahkan tokoh

sentral pada film yang sudah ada dan mengubah atau

berkreasi lebih jauh tentang referensi yang sudah

diterima, sehingga penulis bebas mengembangkan plot

yang akhirnya menghasilkan sebuah ide cerita baru.

d. Produser

Produser dapat memberikan ide cerita untuk

dikembangkan oleh penulis skenario. Ide dapat berupa

penjelasan lisan ataupun sinopsis dan outline.

3. Film Sebagai Representasi Nilai-nilai Sosial yang Berlaku
di Masyarakat

Teks adalah kombinasi tanda-tanda (Barker, 2019). Unsur-unsur

film merupakan tanda-tanda pilihan paradigmatik dan struktur film

merupakan kombinasi tanda-tanda (teks) yang membentuk
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kombinasi frasa. Ukuran pencapaian memadai atau tidaknya

unsur-unsur naratif dan sinematik dalam sebuah film yang

dilakukan oleh sineas, tergantung dari pemahaman penontonnya

terhadap teks tersebut.

Bahasa film yang berupa kombinasi audio-visual, gerak dan verbal

dikomunikasikan kepada penonton dengan harapan dapat diterima

dengan baik, namun hal tersebut sangat tergantung kepada

pengalaman mental, latar belakang budaya, dan pengetahuan serta

pemahaman terhadap unsur-unsur naratif dan sinematik film dari

penontonnya. Film sebagai sebuah teks dianalogikan sebagai

sebuah bahasa, di mana terdiri dari tanda, sistem tanda dan makna

dapat dibaca oleh pembacanya. Saat film “dinikmati dan dicerna”

publik sebagai sebuah rangkaian “teks”, diperlukan partisipasi

aktif dan produktif dari pembacanya. Setiap teks dipahami dengan

cara berbeda oleh kelompok orang berbeda dan pada waktu

berbeda.

Bagi sebagian kelompok, pertumbuhan film jenis ini dianggap

positif, karena di samping menjadi media ekspresi kreator juga

karena memberikan ruang dan peluang untuk dapat

memproduksinya sendiri dengan proses dan biaya yang relatif

lebih ringan. Akan tetapi di sisi lain dengan kebebasan dan

eksperimentasi pemilihan kontennya, dianggap potensial

menimbulkan benturan antar nilai-nilai (values) budaya pada

masyarakat kita. Pada umumnya kajian tentang nilai-nilai budaya

terdiri dari nilai estetik, moral, dan ekonomi (Edgar & Sedgwuick,
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2008) atas obyek kajian, berkaitan dengan fase produksi dan

konsumsi dari film tersebut.

Nilai estetik meliputi nilai barang atau material budaya dan

aktivitasnya. Nilai estetik banyak dipengaruhi oleh kelas dominan

yang beranggapan barang budaya dan aktivitasnya sebagai sesuatu

yang menjadi patokan nilai estetika, mengacu pada peranan kelas

dominan dalam legitimasi dan propaganda nilai-nilai politik dan

moral.

Tujuan utama dari nilai estetik tidak hanya tertuju kepada

seputaran obyek saja, tetapi di sisi lain memberikan nilai

ekonomis. Benda estetik dapat diperdagangkan dengan nilai

ekonomi tinggi. Dalam konsep kesadaran kolektif Emile

Durkheim, integrasi dan stabilitas masyarakat tergantung atas

internalisasi nilai-nilai konsensus masyarakat. Konsensus

nilai-nilai moral menjadi prasyarat masyarakat yang stabil.

Nilai-nilai konsensus ini dianggap sebagai praktik ideologis dan

hegemoni yang dalam kenyataannya melahirkan subkultur

alternatif dengan sistem berbeda dalam sistem masyarakat.

Berdasarkan ketiga poin pertimbangan tersebut, maka tim

pengembangan ide dan skrip bisa mengaitkannya dengan visi yang

ingin dibawa oleh film studio, sehingga tim mampu menentukan apakah

sebuah pitch bisa mendapatkan greenlight atau tidak. Sebagai

contohnya, Columbia Pictures menolak pitch film Back to the Future

(1985) karena dianggap terlalu family-friendly, yang kemudian pitch

tersembut disambut oleh Universal Pictures dan menjadi film dengan

pendapatan tertinggi pada tahun rilisnya.
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Contoh lainnya adalah IP komik Deadpool, yang berada di bawah

lisensi Marvel Comics (salah satu anak perusahaan Walt Disney

Entertainment), diakuisisi dan produksi filmnya dilakukan di bawah

naungan Sony Pictures Entertainment. Marvel Entertainment tidak

memproduksi IP tersebut karena meskipun IP tersebut berada di bawah

lisensi anak perusahaan Walt Disney Entertainment lainnya karena ide

ceritanya tidak sejalan dengan nilai family-friendly yang ingin

direpresentasikan Marvel Entertainment. Nilai estetik dari komik

Deadpool dinilai tidak sesuai dengan konsensus nilai-nilai moral target

audiens dari film-film Marvel Entertainment.

Selain unsur-unsur kualitatif tersebut, terdapat unsur kuantitatif yang

bisa dipertimbangkan oleh anggota tim pengembangan ide dan skrip

dalam menentukan apakah sebuah ide memiliki potensi yang besar

untuk perusahaannya. Salah satu unsur kuantitatif yang bisa

dipertimbangkan oleh tim adalah jumlah film dengan genre dan struktur

yang sama yang diproduksi pada periode tertentu. Jika publik sudah

mencapai titik jenuh terhadap sebuah genre dengan struktur cerita

tertentu, bisa dipastikan film dengan struktur yang mirip akan dianggap

outdated dan tailgating dari kesuksesan dari film-film sebelumnya.

Unsur kuantitatif lain yang bisa dipertimbangkan oleh tim

pengembangan ide dan skrip adalah kesinambungan antara demografi

dari target audiens film dengan demografi publik yang biasa menonton

film di bioskop. Berdasarkan survei, 46% dari jumlah penonton bioskop

di Indonesia merupakan kelompok usia 19-24 tahun. Hal itu

mengindikasikan bahwa probabilitas kesuksesan sebuah film secara
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komersial akan lebih besar jika film tersebut menyasar target demografi

tersebut.

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh LP3KM IKJ,

diketahui bahwa demografi penonton bioskop di Indonesia dengan latar

belakang pekerjaan pelajar dan mahasiswa menempati peringkat data

teratas dan sebanding dengan data dari kelompok responden

penghasilan perbulan di bawah 2 juta rupiah yang juga menempati

peringkat teratas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok terbesar penonton film

Indonesia sebenarnya didominasi kelompok yang berpenghasilan tidak

tetap atau bahkan “rendah.” Kelompok responden pelajar dan

mahasiswa misalnya, meskipun mereka umumnya mendapatkan uang
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saku dari orang tua mereka, tetapi sebagian besar belum memiliki

pekerjaan dan penghasilan tetap.

Data mengenai kelompok yang mendominasi penonton film Indonesia

ini dapat juga kita elaborasi lebih jauh, dengan membacanya sebagai:

bahwa kelompok terbesar penonton film Indonesia sesungguhnya

bukanlah kelompok yang memang mengalokasikan dana dan waktu

mereka secara khusus untuk mengonsumsi film Indonesia. Hal tersebut

terutama disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam memperoleh

penghasilan yang memadai. Dengan kata lain, kebanyakan penonton

film Indonesia sebenarnya bukan dengan sengaja menjadikan kegiatan

menonton film sebagai kegiatan khusus untuk mengisi waktu senggang

mereka. Kebutuhan menonton pada level ini biasanya hanya dipicu oleh

motif eskapisme, yakni mencari hiburan untuk melepaskan diri dari

kebosanan keseharian tanpa dengan sengaja memilih hiburan apa yang

mereka inginkan. (Wibawa, Ariansah, & Respati, 2016)

Pengelompokan demografi sebagai salah satu variabel riset juga bisa

dilakukan dalam lingkup lokal. Sebagai contohnya, film Yowis Ben

(2018) menggunakan Bahasa Jawa dalam 80% dialognya. Hal tersebut

mungkin tidak akan berhasil jika distribusi dan pemasarannya menyasar

lingkup publik secara nasional. Namun keputusan penggunaan Bahasa

Jawa merupakan strategi dari tim pengembangan Starvision Plus

dengan pertimbangan mereka menyasar target audiens dari daerah Jawa

Tengah dan Jawa Timur yang jarang terepresentasikan dalam film-film

Indonesia. Sebagai hasilnya, Yowis Ben meraih capaian >900 ribu

penonton dan sekuelnya, Yowis Ben 2 (2019), berhasil menembus angka

1 juta penonton.
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Chapter 5
Strategi Manajemen Branding Film Studio

pada Tahap Pengembangan Film

H. Potensi yang Dimiliki oleh Film Studio sebagai Strategi
Manajemen Branding

Tim pengembangan ide dan skrip merupakan bagian krusial dalam

proses produksi sebuah film. Ide adalah pondasi sebuah film, sementara

skrip adalah kerangka yang mengubah ide menjadi sesuatu yang lebih

tangible dan menentukan bentuk dari film tersebut. Tanpa

pengembangan cerita dan skrip yang solid, sebuah film tidak akan

memiliki arah yang jelas dan pesan yang ingin disampaikan akan

menjadi sia-sia.

Sebuah film studio yang memiliki tim pengembangan ide dan skrip

sebagai bagian internal dari perusahaan memiliki keuntungannya

sendiri. Film studio tersebut mampu melakukan quality control dari

film yang diproduksinya secara internal tanpa adanya kesalahan

interpretasi dari ide cerita seperti yang mungkin terjadi jika tim

pengembangan berasal dari pihak eksternal.

Skrip yang dihasilkan pun bisa dipastikan sejalan dengan ide cerita

yang dikembangkan. Selain itu, memiliki tim pengembangan internal

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah produksi film

karena quality control dilakukan dengan sistem “dari perusahaan, untuk

perusahaan”, sehingga meminimalisir kebutuhan waktu untuk

menunggu respon dan persetujuan dari pihak lain terhadap

pengembangan cerita dan skrip.
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Quality control yang dilakukan oleh pihak internal memastikan tidak

adanya campur tangan pihak eksternal terhadap pengembangan cerita

dan skrip. Hal itu mengindikasikan bahwa tidak adanya kontaminasi

dari pihak lain terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah film

studio. Tim pengembangan ide dan skrip merupakan refleksi dari

idealisme yang diangkat oleh film studio tersebut dan film-film yang

dihasilkan merupakan pengejewantahan dari idealisme tersebut. Hal itu

memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada film studio untuk

menghasilkan film dengan konsep sinematik yang lebih avant-garde

ataupun membawa cerita dengan nilai yang mampu menjadi gebrakan

dalam konstruksi sosial masyarakat.

Riset dan observasi yang dilakukan oleh tim pengembangan ide dan

skrip harus menjadi pondasi bagi tim tersebut untuk menentukan arah

pengembangan ide dasar sebuah film. Tim tersebut harus terdiri dari

orang-orang yang memahami isu-isu sosial yang terjadi di sekitar

mereka dan mampu mengolahnya menjadi sebuah jalinan cerita yang

koheren tanpa menjadikan film tersebut menjadi “film dakwah” untuk

memastikan penonton tetap terhibur tanpa merasa digurui. Anggota tim

juga harus mampu melakukan riset dari film ataupun literatur untuk

terus mengasah ketajaman kemampuan bertutur mereka.

I. Strategi yang Bisa Dilakukan oleh Tim Pengembangan Ide dan
Skrip

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh film studio untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi kinerja tim pengembangan ide dan skrip, yaitu:

1. Mengklasifikasikan anggota tim pengembangan ide dan skrip

sesuai dengan keahilan masing-masing, terutama dari sisi
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genre cerita yang menjadi keunggulan mereka. Setiap proyek

membutuhkan head writer yang mampu mengarahkan ke

mana pengembangan ide akan dibawa. Setiap genre memiliki

kebutuhan treatment yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan

kemampuan yang berbeda pula untuk menanganinya. Head

writer yang dipilih akan lebih baik jika menguasai genre

proyek yang akan dilakukan.

2. Membuat database penulis skrip yang berpotensial untuk

diajak bergabung dengan proyek. Dalam proyek skala besar,

terkadang film studio harus mempekerjakan penulis skrip

lepas. Database penulis akan mempersingkat waktu pencarian

penulis lepas potensial untuk setiap proyek yang dikerjakan

oleh tim pengembangan ide dan skrip.

3. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung proses

kreatif dari pengembangan cerita dan skrip. Mengembangan

cerita dari sebuah ide dan menerjemahkannya dalam bentuk

skrip merupakan proses kreatif yang melelahkan. Lingkungan

kerja yang tidak menyesakkan akan membantu tim untuk

bernapas dan memberi ruang bagi kreativitas mereka untuk

terus mengalir.

Selain film studio, ada juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh anggota

tim pengembangan ide dan skrip untuk menghasilkan film yang sukses

baik secara komersial ataupun sebagai bentuk seni audio visual.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Melakukan improvement secara terus menerus dengan cara

memperluas wawasan mengenai produk perfilman serta
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literatur untuk mengasah kemampuan bercerita. Selain itu,

memperkaya daftar film dan literatur juga bisa menjadi

keuntungan bagi anggota tim untuk mencari potensi IP yang

bisa diadaptasi untuk proyek film dari film studio tersebut.

2. Mengikuti perkembangan isu dan fenomena sosial yang terjadi

di sekitar dan melatih diri untuk bersikap kritis terhadap isu dan

fenomena tersebut.

3. Terbuka pada masukan dan membiasakan diri untuk mampu

beradaptasi secara cepat untuk bekerja dalam tim yang berbeda

dalam setiap proyek, serta mampu bekerja dalam fase industri

untuk bisa berkompetisi dalam dunia perfilman, di mana

timeline menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam produksi

film.
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