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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1 Komunikasi massa 

Sebelum lebih jauh membahas komunikasi massa peneliti akan 

membahas pengertian komunikasi, Menurut Harrold D. Lasswell 

tentang pengertian komunikasi, adalah: “Who? (siapa 

komunikatornya/pengirim). Says what? (mengatakan apa atau pesan 

apa yang mau disampaikan). In which channel? (dengan saluran atau 

media apa yang digunakan). To whom? (kepada siapa komunikannya 

atau penerima pesannya). With what effect? (Bagaimana efek atau 

dampak penerimaan pesan)”. Dari defenisi komunikasi yang telah 

dikemukakan oleh Lasswell, terjadi proses pengiriman suatu pesan bisa 

berupa informasi,ilmu pengetahuan, hiburan dan lainnya, oleh seorang 

pengirim (sender atau komunikator) melalui suatu saluran atau media,  

kepada seorang penerima (receiver atau komunikator), dari proses 

pengiriman ini, pengirim ingin mendapatkan efek atau dampak dari 

penerimaan pesan tersebut. 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Awal perkembangannya, 

komunikasi massa berasal dari perkembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa) (Nurudin, 2011:3). 

Syarat komunikasi tersebut disebut sebagai komunikasi massa 

disampaikan oleh michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) 
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dalam buku (Nurudin, 2011:8) menurut mereka sesuatu bisa 

didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan 

melalui media modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, 

film atau gabungan antara media media tersebut 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan 

orang yang tidak saling kenal (audience) 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya nahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain 

komunikator tidak berasal dari perseorangan. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol 

oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan 

lewat media massa. 

6. Umpan balik dalam komunikasi masa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. 
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komunikasi proses komunikasi massa (McQuail, 1996:17). 

Sebagai saluran komunikasi massa, bentuk dari media massa pun 

bermacam-macam, yaitu: 

1. Surat Kabar 

Media massa yang paling tua dibandingkan media massa lainnya. 

Keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak 

oleh Johan Guttenberg di Jerman. Dengan fungsi yang paling 

menonjol adalah menyebarkan informasi. 

2. Majalah 

Majalah merupakan media massa tulis yang merupakan 

perkembangan dari surat kabar. Majalah lebih dikemas dengan 

menarik dengan ditambahkan segmentasi pembacanya, sehingga 

majalah mampu menjadi media untuk menyampaikan pesan ke 

orang banayak. 

3. Radio 

Media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Media ini 

mengandalkan unsur audio dalam penyebaran informasi dan 

hiburannya. Radio sendiri dapat ditempatkan dimana saja, misalnya: 

di dalam mobil, dapur, kamar tidur, dan berbagai tempat lainnya. 

4. Televisi 

Media massa elektronik selain radio, yang berhubungan unsur audio-

visual dan lebih kompleks dari radio, dengan fungsi yang sama 

dengan radio, namun lebih mengarah kepada fungsi hiburan kepada 

pemirsanya (audiens). 
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5. Film (layar lebar) 

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul disuatu tempat tertentu. 

6. Internet 

Internet merupakan media massa paling baru, berawal dari 

perkembangan era digital maka internet dimanfaatkan untuk 

menyampaikan pesan secara luas. Dan cakupan internet sangatlah 

luas karena internet dapat menghubungkan kita dengan orang yang 

jauh, Serasa dunia dekat sekali. 

Film adalah salah satu media yang digunakan dalam proses 

komunikasi massa, yang merupakan media komunikasi massa yang 

dibuat berdasar asas sinematografi, yaitu pesan disampaikan dalam film 

melalui gambar bergerak melalui proses perekaman lewat teknologi 

kamera, pencahayaan, warna, suara, serta proses editing pada akhirnya. 

Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan 

video, dan serta biasanya ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dll. (Adi,2013) 
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2.1.2 Film  

2.1.2.1 Pengertian Tentang Film 

Dalam Heru Effendy (2002: 132) berpendapat bahwa film 

adalah gambaran teatrikal yang di produksi secara khusus untuk 

dipertunjukan di gedung-gedung bioskop dan media televisi. Selain 

itu film adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 

melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi 

artistic sebagai suatu alat bagi para seniman dan insane perfilman 

dalam rangka mengutarakan gagasan dan ide cerita. 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul di suatu tempat tertentu (Heru Effendy, 2002: 134). Film 

juga merupakan sarana hiburan yang sangat menyenangkan bagi 

masyarakat. Film juga menjadi media untuk mendapatkan ilmu dan 

wawasan serta menjadi sarana efektif untuk proses pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas film sebagai media komunikasi 

yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena 

sifatnya yang audio visual yaitu gambar dan suara. Dengan gambar 

dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat dan 

mampu mempengaruhi audien. 

Menurut Himawan Pratista (2008:9), film dapat 

diklasifikasikan berdasarkan asal produksi serta cara distribusinya 

yakni studio besar dan studio independen, Hollywood dan non-
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Hollywood mainstream (komersial)  dan non-mainstream (indie), 

serta rating dan non-rating. 

Adapun juga film memiliki beberapa genre atau jenis. Genre 

adalah sebuah metode untuk indetifikasi menentukan jenis dari film. 

Penggunaan genre dalam sebuah film akan membuat daya tarik 

tersendiri bagi audien yang menontonnya, beberapa genre-genre film 

antara lain: 

1. Genre Aksi 

Fim aksi biasanya termasuk film yang memakan banyak 

energi. Karena dalam film aksi lebih menampilkan 

adengan-adengan penuh dengan pertempuran, bela diri dan 

lain-lainya yang bersifat energetik. 

2. Genre Drama 

Film Drama lebih memiliki alur cerita tentang situasi 

kehidupan. Drama lebih menekankan dalam pesan-pesan 

yang terkandung dalam film, sehingga penonton bisa 

merasakan apa yang dirasakan didalam film tersebut. 

3. Genre Komedi 

Film komedi sengaja dirancang untuk menghibur dan 

membuat tawa bagi para penontonya, dengan melebih-

lebihkan situasi, bahasa, tindakan, hubungan, karakter. 

4. Genre Horor 

Film horor dirancang untuk memberikan efek rasa takut. 

Film horor identik dengan mahkluk halus atau setan yang 
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dibuat di film selalu membuat terkejut bagi para 

penontonya. 

5. Genre Perang 

Film perang lebih menyajikan beberapa pertempuran atau 

sebuah peperangan antar negara, identik dengan tentara, 

tank, pesawat tempur dan biasanya cerita dibuat 

berdasarkan sejarah atau hanya imajinasi belaka. 

6. Genre Thriller 

Film thriller sendiri dapat diartikan sebagai film yang 

mendebarkan dan biasanya berkisah tentang petualangan 

hidup seseorang atau pengalaman buruk tertentu yang 

kadang berkaitan dengan pembunuhan. 

7. Genre Fantasi 

Konflik dari jenis film fantasi tidak terlalu berbeda dengan 

film yang lain. Film fantasi dapat dibedakan dengan setting 

atau latar belakang serta tokoh yang unik, yang tidak ada di 

dunia nyata. 

8. Genre Sci Fi (Science Fiction) 

Film Sci Fi mencakup tema-tema yang luas dan mempunyai 

unsur-unsur cerita fiksi yang mempunyai ciri khusus yaitu 

elemen imajinasinya berkaitan erat dan mempunyai 

kemungkinan untuk dijelaskan menggunakan science. 
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2.1.2.2 Tahapan Produksi Film 

Kegiatan produksi film dan produk audio visual lainnya secara 

umum terdiri atas tiga proses, seperti yang telah dijabarkan pada bab 

Pendahuluan. Meliputi kegiatan Pra-produksi, Produksi, dan Post-

produksi (Effendy, 2002: 174). 

A. Pra Production 

Merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang 

akan diproduksi. Kompleksitas sebuah kegiatan 

perencanaan ini bergantung pada besar atau kecilnya film 

yang akan diproduksi. Di tahap ini, perekrutan awal 

produksi fim sudah terpilih; kru film sudah menentukan 

jenis film yang akan dibuat; serta naskah cerita yang akan 

dipakai, sudah matang dan tidak lagi mengalami perubahan. 

Selain itu rancangan anggaran juga sudah diselesaikan dan  

departemen  kru  yang  bersangkutan  mulai  untuk  mencari  

dana  demi pembuatan film. Para pemeran dan pelaku 

dalam film telah dipilih melalui proses  seleksi  (casting).  

Setiap  departemen  dari  tim  pembuat  film  mulai 

melakukan preparasi sesuai dengan kewajiban timnya 

masing-masing. Para pemeran  sudah  dapat  berkumpul  

untuk  melakukan  bedah  naskah  dengan penulis skenario  

dan sutradara. Departemen sinematografi membuat daftar 

teknis pengambilan adegan per adegan (shotlist) dan sudah 

dapat menyusun jadwal syuting (brakdown dan roundown). 
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Ditahap ini pula dilakukan pencarian lokasi yang sekiranya 

sesuai dengan plot naskah yang telah dibuat. Saat 

melaksanakan pencarian lokasi, umumnya beberapa 

pemeran (aktor dan aktris) juga turut diboyong untuk 

melakukan latihan akting di lokasi syuting bersangkutan 

(Effendy, 2002: 175). 

B. Production 

Setelah semua kegiatan pra-produksi serta kegiatan lain 

yang berkaitan dengan preparasi selesai dilaksanakan, 

maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan pengambilan 

gambar adegan (take shot) atau yang lebih dikenal kaum 

awam dengan sebutan syuting. 

Proses syuting dilaksanakan sesuai dengan jadwal syuting 

yang telah dibuat. Jadwal syuting secara garis besar pada 

umumnya tercantum pada breakdown dan detail jadwal 

setiap harinya dicantumkan ke dalam rundown. 

Seluruh kru film dan para pemeran sebisa mungkin harus 

bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan agar 

proses pembuatan film selesai tepat waktu. Apabila 

melewati batas waktu yang telah dibuat dalam jadwal, maka 

diperlukan waktu tambahan dan tentunya hal tersebut akan 

mempengaruhi rancangan anggaran produksi 

Seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, 

pembuatan film sifatnya kolaboratif, karena kegiatan ini 
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melibatkan sejumlah kegiatan dengan didukung oleh latar 

belakang keahlian yang berbeda-beda. Dari seluruh pihak 

yang terlibat dalam pembuatan film, termasuk aktor dan 

aktris, harus dapat bersinergi dan saling mendukung, agar 

setiap aspek pekerjaan terlihat sempurna untuk 

menghasilkan film berkualitas (Heru Effendy, 202: 176) 

C. Post-production 

Setelah proses produksi rampung, maka kegiatan 

selanjutnya dalam pembuatan film adalah post-produksi. 

Dalam tahap ini, hasil perekaman gambar diolah dan 

digabungkan dengan hasil rekaman suara. Penggabungan 

tersebut disesuaikan dengan naskah sehingga dapat menjadi 

satu kesatuan karya audio-visual yang mampu bercerita 

kepada para penikmat film. 

Aspek terpenting dalam kegiatan post-produksi adalah 

(Effendy, 2002:177). 

1. Editing Offline 

Merupakan tahapan penyuntingan kasar, di mana setiap 

adegan sudah disusun sesuai dengan urutan pada naskah. 

Pada proses editing offline ini, hanya dilakukan 

penyuntingan adegan per adegan, tanpa memasukkan 

efek suara dan efek audio lain seperti musik latar (music 

scoring). Tahap editing offline ini berakhir ketika 

susunan adegan dalam film telah sesuai dengan plot 
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cerita dan sudah disetujui oleh sutradara dan pihak 

produser. Tahapan tersebut diistilahkan dengan picture 

locked. 

2. Editing Online 

Setelah melalui tahap picture locked, maka langkah 

selanjutnya adalah mengerjakan tahap editing online. 

Pada kegiatan editing online ini, susunan adegan yang 

sudah dikunci ditambahkan efek suara, music scoring 

(musik latar), serta efek visual lain seperti coloring, 

animation, serta special effect. 

Proses editing tidak lagi mengacu pada naskah. Proses 

edit coloring pada setiap scene dilakukan sama seperti 

halnya melakukan penyuntingan pewarnaan dalam 

sebuah foto. Tone warna di film dapat disunting untuk 

membantu membangun keindahan visual, seperti 

membuat tone menjadi hitam-putih, sephia, menaikkan 

atau menurunkan kontras kualitas gambar, dan lain-lain. 

Selain untuk 18 tujuan estetika, pewarnaan ini juga 

bertujuan semakin membangun suasana sesuai dengan 

plot cerita, sehingga pesan yang ingin disampaikan 

kepada penonton juga dapat tersampaikan. 

Kegiatan editing online dilakukan terpisah antara 

penambahan efek audio dan penambahan efek visual. 

Setelah proses keduanya selesai, langkah terakhir adalah 
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melakukan proses mixing, dimana hasil suntingan audio 

dan suntingan visual digabungkan. Jika semua sudah 

tergabung menjadi satu, maka film sudah selesai 

diproduksi dan siap untuk dilempar ke pasaran. 

2.2 Film Komersial 

Sebelum lebih dalam peneliti membahas film komersial, peneliti akan 

menjelaskan bahwa pembagian Film menurut Himawan Pratista (2008:9) 

dibagi menjadi dua yaitu film non-mainstream (indie film) dan mainstream 

(film komersial). Film komersial merupakan film yang mengedepankan unsur 

keuntungan dalam produksi film tersebut, pada dasarnya kata komersial 

merupakan profit oriented (berorientasi pada keuntungan). Pada 

perkembangannya film juga dapat menjadi ladang usaha bagi sebagian orang. 

Film komersial orientasi pembuatannya adalah untuk bisnis dan 

mengejar keuntungan. Dalam klasifikasinya film memang dijadikan sebagai 

komoditas industrialisasi. Sehingga film dibuat sedemikian rupa agar 

memilki nilai jual dan menarik untuk disimak oleh khalayak. Film komersial 

biasanya memilki struktur cerita yang ringan dan gampang dimengerti oleh 

khalayak agar orang awam pun yang tidak mengerti film akan berminat untuk 

menontonnya. Serta biasanya film komersial kebanyakan merupakan film 

fiksi yang ceritanya sesuai dengan imajinasi pembuat film tersebut. 

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 
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dikatakan merupakan film yang dibuat oleh industri film yang harus 

mencakup ketiga syrata tersebut. 

Dalam berbicara komersial terdapat suatu industri film yang 

manjalankan produksi film komersial. Industri film atau studio film seperti 

columbia, FOX, universal studio, hollywood, merupakan contoh industri film 

yang terdapat diluar negeri dan tak jarang prusahaan yang mereka jalankan 

memproduksi film komersial yang dapat menghasilkan keuntungan yang 

menggiurkan. Masing-masing perusaan tersebut mampu untuk memproduksi 

film hingga 15-25 film setiap tahunnya dan mampu mengahasilkan 

keuntungan rata-rata sekitar US$66.000.000 perfilmnya. (Wikipedia,2016) 

Sementara perkembangan indutri film di indonesia mulai maningkat 

pada tahun 2008. Menurut (Effendy 2008:1)  Perkembangan film 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. 

Industri film di indonesia dikuasai oleh beberapa rumah produksi 

seperti MD entertainment, MNC pictures, Miles film, dll. Bagi industri film 

diindonesia film sudah termasuk media yang ampuh untuk menyampaikan 

sebuah pesan. Terlihat kebiasaan masyarakat indonesia sangat menikmati 
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film maupun dari luar negeri maupun dalam negeri. Dengan didukung usaha 

bisnis bioskop di indonesia perkembangannya semakin pesat hingga 

menyasar ke daerah-daerah. Keuntungan tersebut yang dimanfaatkan para 

industri film yang memproduksi film komersial untuk lebih banyak 

memproduksi film di indonesia. 

Menurut Effendy (2002:14) bioskop adalah ujung tombak atau 

frontliner rantai ekshibisi. jadi bioskop merupakan tujuan  utama film yang 

berjenis komersial, karena lewat bioskop para pembuat film komersial yaitu 

sebuah industri film dapat mendapatkan keuntungan yang lumayan dan 

adanya bioskop yang tidak hanya di suatu negara saja serta kolerasi atau 

hubungan bioskop dalam negeri dan luar negeri saling berkaitan maka 

industri film dapat dengan mudah memasarkan filmnya, sehingga keuntungan 

akan mengalir. 

2.3 Manajemen Produksi Film 

Sebelum mengenal lebih jauh ke manajemen produksi film, dalam 

manajemen berlaku istilah POAC (planning, organizing, actuating, and 

controlling) yaitu yang berarti perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan. Manajemen produksi film adalah suatu proses atau tahapan 

untuk mengawali suatu proses pembuatan film, dimana didalam proses ini 

para pembuat film akan merancang suatu ide agar bisa direalisasikan menjadi 

sebuah karya film. Manajemen produksi film sangatlah berbeda dengan 

manajemen produksi lainnya, karena dalam manajemen produksi film 

terdapat tambahan perpaduaan beberapa unsur kesenian dan teknologi. Maka 
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dari itu dalam pembuatan produksi film perlu adanya suatu manajemen yang 

bertujuan untuk merancang, mengorganisasi, melaksaan, dan mengawasi. 

Dalam manajemen produksi film selain mengurusi hal teknis juga 

berhubungan dengan usaha menciptakan kreatifitas, artistik, teknologi dan 

manusia. Manajemen produksi film juga mempunyai SOP (standard 

operational procedure) yang terdiri dari pra produksi, produksi dan pasca 

produksi.  

Menurut bustal Nawawi (1992), langkah- langkah manajemen produksi 

film adalah : 

a. Merancang produk film: aktifitas merumuskan pesan, bentuk, karakter, 

cara/ teknik mewujudkannya. 

b. Merancang proses pembuatan production breakdown ;aktifitas 

merumuskan segala hal tenis maupun nonteknis dalam suatu cacatan, 

kegiatan tersebut bertujuan agar proses produksi lebih mudah 

c. Menjadwalkan proses pembuatan produk film (time schedule) ; 

menyusun waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan proses 

pembuatan film. Serat menentukan waku untuk production meeting and 

creative meeting. 

d. Menyusun pembiayaan/ budget ; merancang anggaran dana yang akan 

tentukan dalam pembuatan film. 

e. Mentukan crew film atau pekerja film; apabila kita tidak memiliki crew 

maka susah untuk mewujudkan sebuah produksi film. Mengingat 

pembuatan film merupakan kerja kolaborasi. 
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f. Melaksanakan pembuatan produk ; Melaksanakan persiapan, 

melaksanakan shooting, prosessing I, editing, rekaman suara, 

prosessing II. 

g. Merevisi rencana ; melakukan shooting ulang, memperbaiki anggaran 

biaya,memperbaiki editing dan sebagainya. 

Dari semua paparan diatas semua proses tersebut merupakan tahapan 

desain produksi film yang meliputi pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. Pada proses merancang, membuat breakdown, menyusun schedule, 

menentukan budget, menentukan pekerja film merupakan tahap pre 

production. Dari beberpa rancangan yang dilakukan pada pra produksi proses 

shooting yang akan dilakukan termasuk pada masa production sebuah film. 

Selanjutnya prosessing, editing, dan recordingterdapat pada masa post 

production.Perkecualian ketika terdapat recording pada saat produksi, dalam 

arti ketika dibutuhkan penambahan atauperubahan pengambilan dialog 

(dubbing) maupun ilustrasi musik dan special efek. Inilah yang 

mengakibatkan pola pikir individu sampai kelompok produksi manapun yang 

terlalu terfokus pada proses shooting saja, sedangkan unsur- unsur produksi 

yang lain menjadi terabaikan. 

Dalam hal produksi sebuah film memang dibutuhkan tenaga- tenaga 

ahli, yang mampu menciptakan gagasan yang nantinya dapat diaplikasikan 

kedalam tayangan audio visual. Sehingga dapat menghasilkan karya yang 

layak dimata sang filmmaker dan penontonnya.   

Effendy (2002: 58) menyebukan bahwa tim kerja yang terlibat dalam 

produksi film terbagi dalam departemen-departemen seperti berikut; 
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1. Departemen Produksi yang dikepalai oleh produser  

2. Departemen Penyutradaraan yang dikepalai oleh sutradara  

3. Departemen Kamera yang dikepalai oleh penata photography  

4. Departemen Artistik yang dikepalai oleh designer droduksi atau penata 

artistik  

5. Departemen Suara yang dikepalai oleh penata suara  

6. Departemen Editing yang dikepalai oleh editor  

Adakalanya sebuah produksi film, segala sesuatunya ditentukan oleh 

produser, padahal peran sutradara yang diperlukan dalam menterjemahkan 

sebuah skenario hingga menjadi sebuah film. Untuk itu sutradara harus 

memiliki wacana sosial, budaya serta juga visi dan misi yang jelas, nantinya 

produksi yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka 

denganmanajemen produksi yang jelas dan mendetaillah sebuah karya film 

dapat optimal, didukungmasing- masing unit mampu membuat kondisi kerja 

yang efektif, kreatif, harmonis, inovatif, disiplin,dan tanggung jawab. 

Meskipun hasil sebuah film tetap relatif, kinerja yang dilakukan tiap- tiap 

unitdapat maksimal. 

Menurut Effendy (2002:58-68), meski dalam sebuah produksi terdapat 

sekian banyak orang yang terlibat, ada yang disebut tim inti. Tim inti adalah 

mereka yang semenjak awal terlibat dalam produksi film dan kerjanya 

menjadi acuan rekan kerja yang lain. Dalam kelompok kecil ini, segala 

diskusi dimatangkan dengan sempurna. Nantinya kerja anggota tim lain 

dikoordinasikan berdasarkan hasil kerja tim. Berikut ini akan merinci siapa 

saja yang termasuk tim inti : 
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1. Produser 

Tugas seorang produser adalah memimpin seluruh tim produksi agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama, baik dalam aspek 

kreatif maupun manajemen produksi dengan anggaran yang telah 

disetujui oleh executive producer. Ia yang mengawasi proyek dari mulai 

perencanaan hingga selesai, termasuk terlibat dalam proses marketing 

dan distribusi. Untuk itu seorang produser harus mempunyai wawasan 

yang luas tentang film, baik teknis maupun non teknis. 

2. Sutradara 

Kerja sutradara dimulai dari membedah skenario kedalam director’s 

treatment yaitu konsep kreatif sutradara tentang arahan gaya 

pengambilan gambar, selanjutnya sutradara mengurai setiap adegan 

(scene) kedalam sejumlah shot list tersebut kemudian diterjemahkan 

kedalam story board yaitu rangkaian gambar ala komik yangmemuat 

informasi tentang ruang dan tata letak kamera (blocking) yang nantinya 

akandirekam menjadi sebuah film. Berbekal director treatment, shot 

list, dan story board, script breakdown bisa dikerjakan. Sutradara 

kemudian memberi pengarahan tentangfilm apa yang akan dibuat. 

3. Manajer Produksi 

Kerja seorang manajer produksi bak koordinator harian yang mengatur 

kerja dan memaksimalkan potensi yang ada seluruh departemen yang 

ada dalam sebuah produksi film.Manajer produksi yang paling 

bertanggung jawab dalam operasional produksi mulaidari tahap pra- 

produksi hingga produksi selesai.Baik urusan administratif, anggaran, 
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perlengkapan shooting (equipment), logistik, transportasi dan 

akomodasi. Tiap hari ia membuat check list, mendaftar apa yang sudah 

dan belum dikerjakan, sembari mengantisipasi masalah yang mungkin 

timbul dan menyiapkan alternatif pemecahannya. 

4. Designer Produksi 

Tugas utama seorang designer produksi adalah membantu sutradara 

menentukan suasana dan warna apa saja yang akan tampil dalam film. 

Designer produksi menerjemahkan apa yang jadi keinginan kreatif 

sutradara dan merancangnya. Designer produksi kemudian 

membimbing story board artist (juru gambar story board) untuk 

menghasilkan story board yang sesuai. Designer produksi juga menata 

ruang dan tata letak perabot, merancang nuansa cahaya dan warna 

seraya menggeluti semua elemen kreatif seperti suara, tata rias, busana, 

property, luar bidang gambar, dan tata letak pemeran. Seorang designer 

produksi pun harus tahu lensa-lensa apa saja yang bisa menciptakan 

efek yang sesuai dengan keinginan sutradara sampai ke gerak kamera 

apa saja yang dapat membuat sebuah adegan tampak mengesankan. 

5. Penata Fotografi 

Begitu story board disepakati, kini giliran penata fotografi (Director Of 

Photography atau DOP) yang bekerja. Mulai diskusi dengan designer 

produksi, sutradara, asisten sutradara, dan penata artistik, penata 

fotografi mendapat gambaran lengkap tentangapa saja yang 

berlangsung dalam set, bagaimana sebuah adegan berlangsung dan efek 

apa yang ingin dicapai, kemudian ia merancang tata cahaya dan tata 
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kamera yang sesuai kemudian menyusun daftar seputar lampu yang 

akan dipakai, kamera yang dibutuhkan, jenis film, lensa dan filter lensa 

serta peralatan khusus lainnya. 

6. Asisten Sutradara 1 

Ditahap pra produksi, diperlukan seseorang untuk membantu sutradara 

menerjemahkan hasil director’s treatment kedalam script breakdown 

dan shooting schedule. Orang ini diberi predikat asisten sutradara I, 

asisten sutradara I ini juga mendiskusikan segala keperluan shooting 

dengan manajer produksi. 

2.4 Produser 

Produser adalah sosok sentral yang menjalankan sebuah produksi film. 

Tidak dengan uang tapi dengan visi. Sebab dengan modal visilah dia bisa 

memutuskan apakah cerita itu bisa dikembangkan menjadi film layar lebar, 

kemampuan yang harus dimiliki yaitu : mengelola keuangan, mencari dana, 

berbicara dengan calon investor, menyatukan sejumlah orang untuk 

terwujudnya sebuah film. Para produser adalah orang yang bekerja lebih awal 

hingga paling akhir dari produksi film. Artinya seorang produser harus 

memiliki kemampuan yang sangat kompleks dari semua bagian yang ada di 

bawahnya untuk menjadikan dia mampu mengelola sebuah film. 

Seorang produser film berkewajiban unuk mengawasi seluruh jalannya 

produksi film. Produser terlibat aktif dalam semua tahapan proses pembuatan 

film, mulai dari pemunculan ide, pengebangan ide menjadi cerita serta 

mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah film yang baik dan hingga 

penyaluran proyek film tersebut. Namun, suatu ide atau konsep film dapat 
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muncul dari siapapun, termasuk penulis naskah, sutradara atau produser. Dari 

draft naskah pertama, hingga semua tahap produksi, sampai pengisian suara 

terakhir, keberhasilan atau kegagalan berada di tangan produser. Pengalaman 

dalam bidang ini tidak selesai dalam satu malam. Pengalaman tersebut lahir 

dari pengetahuan kreatif dan teknis selama bertahun-tahun, dan tentang 

kecintaan terhadap pekerjaan dan segala yang seiring dengannya, disertai 

kemampuan memilih bakat yang tepat yang mampu mengelilingi dirinya. 

Menurut (Morissan, 2008 : 274) produser harus mampu menerjemahkan 

keinginan dan pandangan para pendukung modal (investor), klien, atasan, dan 

juga audience melalui proses produksinya. 

Produksi film mainstream atau film komersial biasanya membutuhkan 

beberapa produser untuk menangani berbagai aspek produksi. Dan produser 

mengepalai departemen produksi yang biasa menjadi penggerak awal sebuah 

produksi film. Menurut Heru Effendy (2002: 59-61) berikut ini adalah 

beberapa macam jabatan yang membantu kinerja produser dalam produksi 

sebuah film: 

1. Executive Producer(s) 

Predikat ini umumnya disandang oleh satu atau sejumlah orang yang 

menjadi inisiatorproduksi sebuah film. Merekalah yang bertanggung 

jawab atas pembuatan proposal dan penggalangan dana produksi. Pada 

kasus-kasus tertentu, produksi suatu film didanai oleh lebih dari satu 

institusi. Lazimnya institusi-institusi tersebut memiliki wakil unutk 

menyandang predikat ini. 
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2. Associate Producer(s) 

Associate Producer adalah satu atau sejumlah orang yang mempunyai 

hak untuk mengetahui jalannya produksi maupun mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan seputar produksi.Sekalipun demikian, associate 

producer tak punya hak untuk mencampuri segala keputusan yang 

diambil dalam sebuah produksi film. Predikat ini acap diberikan kepada 

satu atau lebih orang atau institusi yang punya jasa cukup besar bagi 

sebuha produksi film dan meminta jatah dalam tim inti produksi film. 

3. Line Producer(s) 

Jabatan ini tak ubahnya seorang penyelia (supervisor), tugasnya 

membantu memberi masukan dan alternatif atas masalah-masalah yang  

dihadapi oleh seluruh departemen dalam lingkup manajerial dan dalam 

batasan anggaran yang sudah disepakati. Line producer tidak ikut 

campur dalam urusan kreatif. 

Produser mempunyai sekelompok orang yang menangani pekerjaan 

administrasi harian dalam produksi film. Mereka adalah manajemen 

menengah dalam produksi film. 

1. Manajer Produksi: Adalah pengawas garis depan dan kepala 

departemen produksi. Dia membuat jadwal produksi, mengesahkan 

pengeluaran dan mengatur anggaran. Selain itu dia juga merundingkan 

kesepakatan dengan para kru, peralatan, dan lokasi. Manajer produksi 

bertanggung jawab langsung ke produser atau line produser. Dia 

disebut juga unit production manager atau unit manajer. 



31 

 

2. Asisten Sutradara: tugasnya mengurusi set yang berwujud fisik. Ia 

bertangggung jawab atas kelancaran shooting. Ini dilakukannya dengan 

memilah informasi dan mengkoordinasi cast dan kru, supaya mereka 

siap untuk setiap shot tepat pada waktunya. Pada produksi besar akan 

ada astrada 2 dan 3 mereka mengerjakan tugas administrasi astrada 1. 

3. Manajer Lokasi: Bertanggung jawab mencari tempat yang cocok untuk 

shooting dan mengurusi masalah biaya dan perijinan lokasi yang akan 

dipakai. Saat produksi, manajer lokasi berurusan dengan orang diluar 

perusahaan produksi seperti : pemilik gedung dan polisi. Manajer lokasi 

tidak selalu dibutuhkan sepanjang produksi dan bisa dipekerjakan 

sesuai kebutuhan. Pada produksi besar, manajer lokasi bisa punya satu 

asisten atau lebih. 

4. Akuntan Produksi: Disebut juga auditor produksi, bertanggung jawab 

atas akuntansi dan tatabuku yang berhubungan dengan proyek. 

Termasuk didalamnya pembayaran, gaji dan laporan keuangan. Pada 

produksi besar dia biasanya punya asisten yang mengurusi pembayaran 

gaji dan tagihan-tagihan lainnya. 

5. Koordinator Kantor Produksi: Pada dasarnya adalah office manager, 

tanggung jawabnya adalah mengedarkan kertas administrasi, 

mengkoordinir rapat, mengatur asuransi, mengatur masalah perjalanan 

dan memesan peralatan dan persediaan kantor. Dia juga menutup semua 

departemen di akhir produksi. 

 



32 

 

6. Production Assistant: Bertanggung jawab mengurusi berbagai 

pekerjaan agar produksi berjalan lancar, seperti mengetik, mengatur 

penonton, dll. Manajer produksi, sutradara dan astrada bisa dibantu satu 

PA atau lebih. 

2.5 Pemaknaan Peran 

Dalam teori peran, konsep dasar teori peran menurut (Suhardono, 1994) 

mengatakan penggolongan fenomena peran ini meliputi : pertama, konsep-

konsep yang menggambarkan aspek-aspek yang signifikan dari prilaku dalam 

kehidupan nyata. Kedua, konsep-konsep ini dimasudkan sebagai konsep yang 

umum, meskipun bukian sebuah konsep yang tuntas dan lengkap. Ketiga, dari 

penggolongan tersebut maka dapat diketahui bahwa mana yang termasuk 

dalam deskriptif dan mana yang termasuk teoritis  

Menurut Soekanto dalam Bungin (2006: 273), peran adalah aspek 

dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu 

peran.Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan 

peran pasif. 

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti 

pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partsipatif adalah peran yang 

diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, 

partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna 

bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota 

kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar 
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memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat 

berjalan dengan baik. 

Dengan cara bersifat pasif, seseorang telah memberi sumbangan kepada 

terjadinya kemajuan dalam kelompok atau memberi sumbangan kepada 

kelompok agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya 

peran-peran yang kontradiktif. 

Peran juga mencakup tiga hal: (a) peran meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dengan 

demikian peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; (b) peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peran juga 

menyangkut perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. 

(Bungin, 2007: 274) 

2.6 Peran Produser Dalam Manajemen Produksi film  

2.6.1 Pra Produksi 

Menurut Heru Effendi (2002:2) dalam tahap Pra Produksi peran 

seorang produser meliputi: 

1. Menyusun Tim Produksi 

Umumnya, tim kerja yang terlibat dalam produksi sebuah film 

terbagi dalam departemen-departemen seperti berikut ini: 

a. Departemen produksi yang dikepalai oleh produser 

b. Departemen penyutradaraan yang dikepalai oleh sutradara 

atau director 
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c. Departemen kamera yang dikepalai oleh penata fotografi 

atau Director of Photography (DOP) 

d. Departemen artistik yang dikepalai oleh penata artistik 

atau art director 

e. Departemen suara yang dikepalai oleh penata suara 

f. Departemen editing yang dikepalai oleh editor 

2. Pembuatan Script Breakdown 

Script breakdown yaitu mengurai tiap adegan (scene) dalam 

skenario menjadi daftar berisi sejumlah informasi tentang segala 

hal yang dibutuhkan untuk keperluan shooting. Proses ini 

membantu seorang produser untuk mengetahui rincian kebutuhan 

shooting berikut biaya yang dibutuhkan serta memungkinkan 

produser mengatur jadwal shooting (shooting schedule). 

Biasanya dalam menyusun script breakdown, produser dibantu 

oleh assisten sutradara dan berdiskusi dengan sutradara sesuai 

dengan konsep kreatif (director’s treatment). 

3. Menentukan Seluk Beluk anggaran 

Agar dapat menentukan anggaran (budget) produksi, seorang 

produser harus mengenal dengan baik semua elemen yang 

terdapat dalam produksi film.Anggaran dapat disusun dengan 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari script 

breakdown.Dalam menyusun anggaran, diskusi dengan pihak-

pihak seperti sutradara, penata artistik dan penata fotografi harus 

terus-menerus dilakukan.Diskusi tersebut bisa membantu 
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mencari jalan keluar apabila ada kebutuhan yang ternyata tidak 

bisa terpenuhi. 

4. Membuat Proposal 

Proposal inilah yang nantinya dibaca oleh para pemilik dana atau 

sponsor. Isi proposal umumnya menjabarkan tujuh pertanyaan 

secara rinci, yaitu mengapa film ini diproduksi, akan seperti apa 

film ini nantinya, bagaimana film ini diproduksi, siapa saja yang 

terlibat, bagaimana promosi dan ditribusi film ini nantinya, 

berapa biaya produksi film ini, bagaimana perhitungan laba dan 

ruginya. 

5. Menyeleksi crew 

Jumlah dan komposisi kru dalam produksi film sangatlah 

tergantung dari film itu sendiri.Dalam artian tak ada patokan 

jumlah crewyang mutlak.Semakin kompleks dan tinggi tingkat 

kesulitan film, semakin banyak pula kru yang dibutuhkan, karena 

fungsi pekerjaan semakin beragam. 

6. Membuat Kontrak Kerja 

Setelah komposisi tim produksi tersusun, hal berikut yang harus 

dilakukan produser adalah menyiapkan kontrak kerja. Di 

Indonesia kontrak kerja dalam produksi film cenderung 

diabaikan. Umumnya, kontrak kerja disiapkan oleh produser atau 

manajer produksi sebagai pihak yang menyewa kru sesuai dengan 

jasa dan keahliannya. Dalam menyusun kontrak kerja, produser 

tidak sekedar memikirkan haknya semata produser atau manajer 
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produksi. Produser juga memikirkan hak kru dan kewajiban yang 

harus penuhi agar kontrak kerja masuk akal dan adil untuk semua 

pihak. Kontrak kerja mencakup semua aspek dalam produksi 

film. 

7. Pembuatan Jadwal Shooting (Shooting Schedule) 

Jadwal shootingdisusun berdasarkan pengelompokan sejumlah 

informasi yang diperoleh dari script breakdown.Jadwal ini 

berfungsi sebagai pedoman kerja semua pihak yang terlibat dalam 

produksi film.Apabila kondisi menuntut penyesuaian, maka 

dalam membuat jadwal produser dibantu oleh asisten sutradara 

dan manajer produksi. 

8. Pembuatan Call Sheet 

Call sheet adalah lembaran yang memuat informasi harian 

tentang adegan apa saja yang akan direkam dihari tersebut.Call 

sheet dibuat oleh asisten sutradara melalui diskusi dan 

persetujuan dari menajer produksi dan produser. Setiap shooting 

selesai, call sheet untuk hari berikutnya diedarkan ke semua crew 

yang memerlukan. Hal ini penting, mengingat shooting hanya 

dapat terlaksana dengan baik bila setiap orang tahu dan 

melakukan dengan baik apa yang harus dikerjakannya. 
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9. Mengelola Pemeran 

a. Casting 

Proses memilih pemeran untuk sebuah film disebut 

casting.Proses ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama, 

seorang casting director menyeleksi sejumlah calon pemeran 

yag disediakan oleh seorang talent coordinator. Tahap kedua 

dari proses casting ini adalah menyerahkan calon pemeran 

yang dipandang sesuai kriteria untuk diseleksi oleh sutradara. 

b. Reading 

Setelah para pemeran terkumpul, tahap berikutnya adalah 

mengarahkan pemeran sesuai dengan skenario dan 

pencapaian kreatif yang diinginkan sang sutradara. Guna 

reading adalah untuk mengetahui durasi dialog dalam sebuah 

adegan sehingga durasi adegan tersebut dapat diperkirakan.  

c. Rehearsal 

Setelah beberapa kali melakukan reading, para pemeran 

melakukan reheasal (latihan) sesuai porsinya dibawah 

bimbingan asisten sutradara.Dalam reheasal, tata gerak 

(blocking), mimik dan bahasa tubuh pemeran diarahkan 

sesuai dengan keinginan sutradara. 

10. Menyusun Kebutuhan Produksi 

Dalam proses ini produser akan menyediakan segala bentuk 

kebutuhan agar proses produksi berjalan lancar. Proses pra 

produksi merupakan 70% dari proses pembuatan film. 
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Disini produser dan tim produksi akan menyediakan seluruh 

kebutuhan syuting yang berhubungan dengan lokasi shooting, 

alat untuk produksi film seperti (kamera, alat sound, kebutuhan 

lighting,dll), kebutuhan logistik setiap crew serta talent, serta 

kebutuhan transport untuk syuting dan memberikan studio 

editing. 

2.6.2 Produksi 

Menurut (Effendy, 2009:57) produser dan tim produksi bertugas 

mengamankan lokasi sekitar, mengawasi chall shet, membagikan 

makanan pada waktu istirahat, antar-jemput crew serta talent, serta 

menyediakan penginapan. 

Dalam tahap produksi, peran produser adalah mengawasi proses 

produksi film agar proses produksi film dapat berjalan lancar dan sesuai 

dengan shooting schedule yang sudah dibuat oleh produser.  

Dalam proses produksi film produser tidak wajib berada dilokasi 

film karena produser sudah memiliki assistent yaitu line produser. Pada 

tahap produksi biasanya produser kan memasrahkan tugas mengawasi 

kepada line produser, pemasrahan tugas ke line produser bukan berarti 

produser lepas tanggung jawab dalam proses shooting tersebut akan 

tetapi ini merupakan pemaksimalan fungsi line produser yang bertugas 

sebagai penyambung rana crative dan managerial. Produser akan 

menerima laporan proses produksi perharinya dari line produser. Tetap 

keputusan tertinggi tetap kembali kepada produser. 
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Proses produksi film ini juga dipasrahkan kepada sutradara. 

Apabila produser dan sutradara sudah dalam satu visi dan misi maka 

proses produksi film akan berjalan lancar, karena produser dan 

sutradara sudah saling percaya untuk menjalankan perannya masing-

masing. 

2.6.3 Pasca Produksi 

Dalam proses setelah syuting tugas produser belum berakhir 

karena produser akan menyiapkan beberapa keperluan di tahap pasca 

produksi. Menurut (Effendy, 2009:79) produser memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1. Menyiapkan segala keperluan editing 

Perancangan dan persiapan proses editing bisa dilakukan melalui 

diskusi antara editor, sutradara, dan produser. Kemudian editor 

merancang tahapan editing untuk kemudian diserahkan ke 

produser dan sutradara (Effendy, 2009:80) 

Dalam proses ini produser bertugas menentukan tempat editing, 

serat alat editing,  menetukan urutan proses editing, dan 

menetukan format film (Effendy, 2009:81) 

2. Menetapkan schedule pasca produksi 

Apabila proses shooting atau produksi berjalan lancar sesuai 

schedule yang ditentukan di awal oleh produser maka produser 

tinggal mengontrol dan mengawasi proses editing. Namun 

apabila proses shooting molor maka produser akan merombak 
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kembali dan menentukan schedule lagi dengan 

mempertimbangkan target jadwal penayangan film ini di bioskop. 

3. Menyiapkan materi promosi 

Produser sangat berperan dalam menentukan promosi film yang 

diproduksi. Dalam kutipan diskusi kine forum Dewan Kesenian 

Jakarta, Mira Lesmana mengatakan bahwa “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) 

Dari kutipan tersebut, Promosi film adalah salah sau proses agar 

film kita dikenal dan memiliki keuntungan dari penonton, ini 

yang harus dilakukan produser film komersial dalam membuat 

film karena balik lagi film komersial merupakan film yang 

berorientasi pada keuntungan. 

4. Distribusi Film 

Dalam mendistribusikan film produser akan mendistribusikan 

sesuai dengan target diawal, apabila target filmnya adalah festival 

maka produser akan mendistribusikan ke beberap festival film, 

apabila targetnya roadshow maka produser akan 

mendistribusikan ke beberapa lokasi roadshow, namun apabila 

targetnya bioskop maka produser akn mendistribusikannya ke 

beberapa bioskop yang ada, seperti cinemax, blitz, dan cinema21. 
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Menurut Effendy (2002:14) syarat minimal berlangsungnya 

industri film adalah berjalannya tiga komponen, yaitu rantai 

poduksi, rantai distribusi dan rantai ekshibisi. 

5. Menyusun laporan 

Laporan produksi film yang lengkap terdiri dari laporan harian 

(daily production report) dan laporan keuangan. (Effendy 

2009:83). Maka seoang produser akan membuat laporan 

keseluruhan dan secara detail, laporan tersebut bertujuan untuk 

mengetahui film ini menghabiskan budget berapa, dan sebagai 

bahan evaluasi untuk produksi selanjutnya. 

2.7 Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisai sangat penting dan layak untuk dipelajari karena 

sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberikan perhatian 

kepadanya guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan organisasi, baik organisasi kormersial seperti 

lembaga bisnis dan industri maupun organisasi-organisasi sosial seperti 

lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta.   

Menurut (Mulyana,2007:83) Komunikasi organisasi adalah suatu 

disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. 

Bahkan studi komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi karir dalam 

manajemen, pengembangan  sumber daya manusia, dan komunikasi 

perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan manusia dalam 

organisasi.  
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Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi kapanpun 

juga, setidak- tidaknya ada satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam 

suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukan pesan. 

Peneliti menambahkan komunikasi organisasi karena dalam sebuah 

manajemen produksi sebuah film pasti memerlukan sebuah komunikasi 

organisasi yang berguna untuk mengontrol setiap anggota dalam produksi 

tersebut. Mengingat produksi film melibatkan banyak orang dan memiliki 

struktur jobdesk dan berbagai macam divisi. 

2.8 Studi Fenomenologi 

Menurut Kuswarno (2009:58), penelitian fenomenologi pada dasarnya 

berprinsip a priori (diberikan), sehingga tidak diawali dan didasari oleh teori 

tertentu. Penelitian fenomenologi berangkat dari perspektif filsafat, mengenai 

apa yang diamati, dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun premis-premis 

dasar yang digunakan dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut: 

a. Sebuah peristiwa akan berarti bagi mereka yang mengalaminya secara 

langsung. 

b. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif. 

c. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri. 

Tidak dikonstruksi oleh peneliti. 
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Menurut Husserl dalam Kuswarno (2009:10), dengan fenomenologi 

kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang 

yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. 

Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang 

dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan 

datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu 

bersumber dari bagaimana seseorang memaknai obyek dalam 

pengalamannya. Oleh karena itu tidak salah apabila fenomenologi juga 

diartikan sebagai studi tentang makna, di mana makna itu lebih luas dari 

sekedar bahasa yang mewakilinya. 

Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena 

dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana 

fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis.Fenomenologi 

mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna 

dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif 

karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan 

orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam 

tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang 

lain di dalamnya. (Kuswarno, 2009:2). 
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2.9 Teori Interaksi Simbolik 

Menurut (Baran, 2010:374) interaksi simbolik adalah teori yang 

menyatakan bahwa orang-orang memberikan makna terhadap simbol-simbol 

dan pemaknaan tersebut berfungsi untuk mengontrol mereka. Serta 

pengertian simbol adalah perwakilan atas fenomena yang tidak terlihat secara 

umum dapat dipertukarkan dan sering kali bersifat abstrak. (Baran, 2010:376)  

Menurut Kuswarno (2009: 113), perspektif interaksi simbolik 

mengandung unsur dasar pemikiran yang sama dengan teori tindakan sosial 

tentang makna subyektif (subjective meaning) dari perilaku manusia, proses 

sosial dan pragmatismenya. 

Herbert Blumer dalam Kuswarno (2009: 113) mengungkap tiga premis 

yang mendasari pemikiran interaksionisme simbolik, yaitu : (1) Manusia 

bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu 

itu bagi mereka. (2)  Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang 

dengan orang lain. (3) Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses 

interaksi sosial berlangsung. 

Herbert Mead menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk dapat 

merespons simbol-simbol di antara mereka ketika berinteraksi, membawa 

penjelasan interaksionisme simbolik kepada konsep tentang diri (self). Mead 

menjelaskan bahwa secara sosial manusia dapat melakukan tindakan kepada 

dirinya sendiri, seperti juga kepada orang lain. Dia dapat memuji dirinya, 

menyalahkan dirinya atau mendorong dirinya sendiri; dia berbagi dirinya 

dengan dirinya sendiri, menghukumi diri oleh dirinya sendiri dan seterusnya. 

Dengan kata lain, seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai obyek 



45 

tindakannya sendiri. Diri (the self) terbentuk dengan cara yang sama sebagai 

objek, melalui definisi yang dibuat bersama orang lain (Kuswarno, 

2009:114). 

Interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai 

hal dengan belajar dari pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan 

dalam simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui interaksi di antara 

orang-orang, dan makna tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-

simbol dalam kelompok sosial. 


