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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era perkembangan media komunikasi massa saat ini sangatlah pesat, 

begitu pula yang terjadi di Indonesia saat ini. Media komunikasi massa 

merupakan komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dapat 

menimbulkan efek-efek positif dan negatif bagi khalayak masyarakat atau 

audience. Dalam perkembangannya media massa meliputi media cetak dan 

media elektronik. Media cetak merupakan media yang menyampaikan pesan 

secara tertulis, contohnya tabloid, majalah, koran, dan lain-lain. Sedangakan 

media elektronik merupakan media yang penyampaian pesannya melalui 

bentuk audio ataupun visual, contohnya televise, radio, dan film. 

Kemudian perkembangan media massa saat ini diikuti pula dengan 

berkembangnya film pada saat ini. Film sendiri secara sederhana merupakan 

media untuk merekam gambar yang menggunakan seluloid sebagai bahan 

dasarnya. Terdiri dari berbagai macam ukuran lebar pita, seperti 8 mm, 16 

mm, dan 35 mm (Effendy, 2002:113). Bisa juga diartikan sebagai sebuah 

media penyampai pesan yang tersusun dari skenario yang dijalankan oleh 

pelaku dan pembuat film, berdasarkan ide-ide dari kehidupan nyata yang 

dialami ataupun berdasarkan dari melihat pengalaman hidup orang lain. 

Khayalan dari pembuat film juga bisa dijadikan sebuah ide dasar dalam 

membuat sebuah film yang mungkin suatu saat nanti bisa terwujud, akan 
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menimbulkan perasaan yang mendalam bagi para penikmat film tersebut 

sesuai dengan sudut pandang apa yang diangkat dalam film tersebut. 

Pada dasarnya film merupakan media komunikasi bersifat audio visual 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul 

di suatu tempat tertentu. (Effendy,2002:134). Pesan dalam film menggunakan 

mekanisme lambang-lambang berupa pesan, suara, gambar dan perkataan. 

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap 

komunikan yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu 

gambar dan suara. Dengan gambar dan suara film dapat menceritakan banyak 

dalam waktu singkat dan gampang diterima penonton. Bahkan film juga dapat 

menembus ruang bawah sadar para penontonnya sehingga dapat 

mempengaruhi audiens dengan pesan yang di sampaikan film tersebut. 

Pada dasarnya film dapat dikelompokan ke dalam tiga pembagian 

dasar, yaitu film dokumenter (documentary films), film cerita pendek (short 

films), dan film cerita panjang (feature-lenght films) (Effendy, 2009:3).  

Menurut Himawan Pratista (2008:9), film dapat diklasifikasikan 

berdasarkan asal produksi serta cara distribusinya yakni studio besar dan 

studio independen, Hollywood dan non-Hollywood, mainstream dan non-

mainstream (indie), serta rating dan non-rating. 

Film-film non-mainstream(indie) berarti film yang diproduksi dengan 

biaya yang relatif lebih kecil, diproduksi oleh kelompok-kelompok atau 

komunitas-komunitas penggiat film, dan secara manajemen produksi tidak 

melibatkan banyak kerabat kerja atau crew produksi dengan tujuan untuk 

meminimalisir budget produksi. Film-film independen sering sekali lekat 
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dengan sebutan sinema non-mainstream, selain biaya produksi yang minim, 

film independen juga seringkali mengangkat tema yang kontroversial, cara 

bertutur unik, festival-oriented, crew produksi yang sedikit, budget oriented 

dan sebagainya.  

Film-film mainstream merupakan film yang diproduksi oleh production 

house atau rumah produksi yang sering disebut industri perfilman. Pada 

dasarnya rumah produksi industri perfilman bertujuan memproduksi film 

untuk mencari keuntungan penjualan dari film tersebut. Tak jarang pula para 

filmmaker film mainstream rela untuk mengeluarkan banyak uang pribadinya 

sebagai modal awal untuk meraih keuntungan lebih dan sering disebut 

sebagai investor film. Film mainstream juga sering disebut film komersial. 

Kata komersial itu sendiri yang berarti profit oriented (berorientasi pada 

keuntungan). 

Menurut Roger Hamilton dalam buku Himawan Pratista (2008:13) 

pengertian nilai komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang 

untuk menarik keuntungan dari produksi pencipta. Film komersial sendiri 

merupakan film yang diproduksi dengan cerita yang membuat orang 

penasaran dan tak jarang membuat penontonnya berkhayal yang bertujuan 

untuk mencari keuntungan dalam penjualan film tersebut, bahkan tak 

menutup kemungkinan dengan berhasil menggaet sponsor atau investor 

difilm tersebut membuat keuntungan yang diterima pembuatnya menjadi 

berlipat ganda. Berkaca dari pengertian kata komersial itu sendiri yang berarti 

profit oriented (berorientasi pada keuntungan). 
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Perkembangan industri film komersial di Indonesia dewasa ini banyak 

mengalami kemajuan, setelah sempat mengalami masa keterpurukan dimasa 

abad ke 19. Film Indonesia mulai menunjukan peningkatan. Pada kurun 

waktu tahun 2000 sampai 2004, katalog film  Indonesia 1926-2007 yang 

disusun JB. Kristanto mencatat sebanyak 74 film telah beredar di bioskop.  

Rata-rata hampir memproduksi 15 film setiap tahunnya, sedangkan di tahun 

2007 beredar lebih dari 70 judul film Indonesia di bioskop. Dan pada tahun 

2008 jumlahnya diperkirakan berkisar 100 buah film (Effendy 2008:1).  

Pembuatan film di Indonesia kini sudah menjadi industri bagi sebagian 

orang, para filmmaker kini mulai menjadikan media film sebagai lahan untuk 

menghasilkan keuntungan dan bahan jualan. Faktor berkembangnya bioskop 

di kota-kota besar Indonesia bahkan sampai menyasar ke daerah-daerah 

menjadi salah satu faktor berkembangnya industri perfilman dalam negeri. 

Bahkan layaknya Hollywood, Disney, Bollywood dan lain-lain rumah 

produksi di Indonesia terus berlomba untuk membuat karya komersial dalam 

bentuk film yang dapat menjanjikan keuntungan. Namun para pelaku industri 

film di Indonesia belum menyebar merata hanya di sebagian kota-kota besar 

saja yang memiliki prospek keuntungan. 

Dalam sebuah produksi film komersial terdapat kontrak kerja terhadap 

pekerja film atau bisa disebut sebagai crew produksi film. Crew produksi film 

komersial memiliki peran masing-masing dan biasanya berasal dari orang 

yang berpengalaman atau professional dibidangnya, seperti produser, 

sutradara, director of photography, sound enginer, editor, artistic dan 

sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lahan pekerjaan di 
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bidang perfilman menjadi semakin terbuka dan penuh persaingan serta 

menuntut dimilikinya kemampuan professional pada bidang pekerjaan 

tertentu. 

Merancang proses produksi boleh dikatakan aktivitas merumuskan 

seluruh proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rancangan 

produk. Rumusan kegiatan tersebut sangat berguna untuk pedoman kerja dan 

pegangan aktivitas penjadwalan serta susunan anggaran. Dan bagaimana 

memimpin manajemen produksi film dalam praproduksi produksi dan 

pascaproduksi. Dalam rumusan proses tersebut haruslah tergambarkan secara 

jelas jenis aktivitas dan jumlah aktivitas. Semua gambaran diatas biasa 

disebut dengan manajemen produksi, yang merupakan semua aktivitas dalam 

mewujudkan sebuah karya film sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien. 

Manajemen produksi film dipimpin oleh seorang produser. Peran 

produser sangatlah penting untuk memimpin sebuah produksi film. Seringkali 

di Indonesia mengartikan bahwa produser merupakan pemilik modal utama 

dalam pembuatan film, peran tersebut lebih tepatnya di sebut sebagai 

eksekutif produser atau bisa juga sebagai investor. padahal peran produser 

lebih tepatnya adalah berperan bagaimana memimpin produksi ini berjalan 

dengan baik dengan membawahi banyak crew, serta bagaimana cara produser 

mengkoordinasi crew agar bekerja sesuai dengan jobdisknya. 

Serta produser film komersial juga harus memikirkan profit atau 

keuntungan dari produksi tersebut mengingat bahwa ini merupakan indutri 

perfilmman. Menurut mira lesmana dalam artikel forum diskusi dewan 
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kesenian Jakarta “bisa dibilang kalau kita membuat film tidak memikirkan 

keuntungan lebih baik tidak membuat film, karena walaupun sekarang kita 

punya uang tapi tidak memikirkan keuntungan apabila bangkrut kita tidak 

bisa berproduksi lagi”.(Kineforum,2008) 

Pentingnya peran produser dalam memimpin sebuah manajemen 

produksi film komersial inilah yang harus diterapkan dalam produksi film 

Darah biru arema 2 sebagai film komersial pertama di Malang yang di 

produksi oleh orang Malang. Darah biru arema 2 merupakan film komersial 

pertama di kota Malang yang diproduksi oleh orang-orang yang tinggal di 

Malang. Film garapan produser Vicky arief dan dadang antoni serta sutradara 

Taufan agustyan ini menceritakan tentang kehidupan beberapa aremania yang 

berjuang dalam kehidupannya dengan mengkombinasi kecintaannya terhadap 

tim sepakbola malang “AREMA”. Film darah biru arema pertama sebenarnya 

sudah pernah diproduksi tahun 2014 lalu akan tetapi darah biru arema yang 

pertama merupakan film pendek indie yang diproduksi yang bertujuan untuk 

kado ulang tahun kepada aremania yang pada saat itu merayakan ulangtahun 

yang ke 27. Dan film tersebut mendapat respon yang positif sehingga 

mendorong produser film darah biru arema yang pertama untuk membuat 

sebuah karya film panjang yang bertujuan komersial dengan melibatkan 

beberapa pengusaha atau investor pengusaha yang ada dimalang serta 

memanfaatkan pekerja film atau crew yang biasa produksi film indie di 

Malang. Serta output dari film ini yang akan diputarkan di layar lebar ke 

beberapa bioskop. Dan menargetkan profit atau keuntungan yang 

menjanjikan. 
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Dari beberapa faktor tersebut seperti adanya sponsor atau investor yang 

ikut berpartisipasi, adanya recruitment pekerja film yang ada di malang, serta 

pemberian reward pada talent dan pekerja film yang ikut produksi, adanya 

tujuan film ini untuk diputar dibioskop, dan dengan didukung durasi film ini 

yang panjang. Maka dengan tujuan tersebut film darah biru arema 2 dapat 

dikategorikan sebagai film komersial.  

Menurut Effendy (2002:14) syarat minimal berlangsungnya industri fillm 

adalah berjalannya tiga komponen, yaitu rantai poduksi, rantai distribusi dan 

rantai ekshibisi. Dalam ketiga syarat tersebut film komersial dapat dikatakan 

merupakan film yang dibuat oleh industri film yang harus mencakup ketiga 

syrata tersebut.  

Sebagai film komersial pertama yang diproduksi oleh orang Malang asli 

dan mengambil cerita tentang Arema apakah peran peroduser Darah Biru 

Arema 2 ini akan sesuai dengan peran produser film mainstream yang ada di 

kota-kota yang sudah terbiasa memproduksi film mainstream. Terhitung ini 

juga merupakan sebuah industry perfilman daerah pertama yang ada di 

Malang. 

Berdasarkan fenomena yang terdapat di atas, karena film darah biru 

arema 2 merupakan film komersial pertama di Malang maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “bagaimana produser darah biru arema 2 

menjalakan peran dalam memimpin sebuah manajemen produksi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan peneliti diatas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana peran produser dalam 

manajemen produksi film komersial Darah Biru Arema 2?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran produser dalam 

manajemen produksi film komersial Darah Biru Arema 2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada mahasiswa dan 

para pembaca secara luas. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penelitian

fenomenologi di kalangan aktivis/mahasiswa/penggiat ilmu komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang dan pembaca secara luas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi wacana dan

masukan untuk para filmmaker yang ingin memproduksi film-film

komersial lainnya.


