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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar bagi kemajuan arus 

informasi media massa sebagai salah satu penyampai pesan dan informasi. Dalam hal ini 

media massa memiliki peranan penting pada kehidupan masyarakat modern yang tidak dapat 

dipisahkan dari jurnalistik dan pers. Dahulu masyarakat menyamakan media massa dengan 

surat kabar atau majalah, karena media massa yang paling tua adalah media cetak. Namun 

seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat mengenal radio sebagai media massa yang 

cepat dalam menyampaikan informasi. Kemudian menyusul media elektronik seperti televisi, 

film, yang berfungsi sebagai media penyampai pesan kepada khalayak, atau banyak yang 

menyebutnya dengan istilah komunikasi. Seperti yang didefinisikan oleh Mary B. Cassata 

dan Molefi K. Asante bahwa komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak.
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Komunikasi terbagi menjadi beberapa subjek berdasarkan sumber informasinya. 

Salah satu diantaranya adalah komunikasi massa. Menurut Pool, ia mendefinisikan 

komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung dalam situasi interposed 

(mengemukakan) ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, 

pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran media massa 

seperti surat kabar, majalah, radio, film dan televisi.
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 Film sendiri mempunyai beberapa proses sehingga akhirnya dapat diterima oleh 

khalayak umum. Proses awal adalah penentuan ide cerita oleh produser, dilanjutkan 

penentuan sutradara dan kru. Secara bersama-sama mereka melakukan pra produksi, produksi 

(shooting) hingga proses pasca produksi (editing). Setelah tiga proses tersebut selesai 

biasanya akan dilanjutkan tahap launching secara internal kru dan undangan untuk 

mengevaluasi hasil karya yang kemudian dilanjutkan tahap revisi.  

 Tahap lanjutan setelah launching adalah gala premiere, sengaja dihadirkan untuk 

khalayak umum yang akan mengapresiasi karya tersebut. Kebanyakan film pendek berhenti 

ditonton pada tahapan ini dengan berbagai faktor alasan.Padahal festival film bertaraf 

internasional, nasional maupun lokal sudah terbilang banyak.Hampir disetiap bulan pasti 

terdapat agenda untuk festival film. 

Sangat disayangkan jika ada film pendek mempunyai unsur pesan yang kuat tapi tidak 

mampu menjangkau khalayak secara kuantitas dan kualitas yang layak.Maka, peneliti ingin 

melakukan analisis terhadap strategi distribusi film pendek dengan mengambil contoh 

pendistribusian pada rumah produksi Babibutafilm. 

 Babibutafilm merupakan rumah produksi yang berdomisili di Jakarta dan telah 

memproduksi beberapa film, baik film panjang maupun film pendek. Beberapa daftar film 

yang telah mereka produksi adalah Babi Buta yang Ingin Terbang (2008), Hulahoop 

Sounding (2008), Belkibolang (2010), Postcard From The Zoo (2012) dan Rocket Rain 

(2013). Rumah Produksi ini didirikan oleh Produser Mieske Taurisia dan Sutradara Edwin. 

Khusus untuk dua film pendeknya yaitu Hulahoop Sounding telah berhasil menembus 

Festival International du Court Metrage a Clermont-Ferrand Perancis 2009, International 

Film Festival Rotterdam 2009, Jakarta International Film Festival 2008 dan Asian America 

International Film Festival 2008. Sedangkan film Belkibolang berhasil menembus Hongkong 

Film Festival 2011, Rotterdam Film Festival 2011, Vancouver International Film Festival 
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2011, Bonnie International Film Festival 2011, SEA Screen Academy, Screen Saver Indie 

Movie 2011, Social Urban Art Festival 2011. Disusul beberapa pemutaran film-film lainnya 

secara internasional maupun lokal. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasar latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana 

strategi komunikasi rumah produksi Babibutafilm dalam pendistribusian film cerita pendek? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi rumah produksi 

Babibutafilm dalam pendistribusian film cerita pendek. 

  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada kajian ilmu 

komunikasi UMM terutama pada konsentrasi audio visual terkait tambahan materi 

distribusi film saat Praktikum Audio Visual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap peneliti lainnya yang akan meneliti hal 

yang berhubungan dengan distribusi film. 

 

2.    Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang distribusi film 

cerita pendek yang dilakukan rumah produksi Babibutafilm, serta diharapkan juga dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas distribusi film pada rumah produksi 

Babibutafilm. 


