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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, serta konvergensi yang 

menyertainya, telah menciptakan revolusi digital dalam dan produksi distribusi 

film. Setiap orang kini semakin mudah menonton dan membuat film sendiri. 

Memasuki dekade kedua abad ke-21 bahkan terjadi demokratisasi film (dalam 

bentuk video digital) yang luar biasa hebat melalui internet dan melahirkan 

budaya baru, yaitu screen culture. Imbasnya, tentu saja, merasuki dunia nyata. 

Komunitas-komunitas film, terutama yang berfokus pada kegiatan pembuatan dan 

pemutaran film. 

Fenomena tersebut kemudian memunculkan trend baru. Film kini semakin 

banyak digunakan sebagai ekspresi menyampaikan pendapat, menyatakan sikap, 

memberikan komentar sosial, bahkan buat sekadar bersenang senang. 

Konsekuensinya, dua hal itu juga menyebabkan pasokan film berlimpah ruah, 

jauh melebihi kemampuan kita mengkonsumsi. Luapan tersebut secara alamiah 

meningkatkan kemampuan seleksi setiap orang. Pada akhirnya masing-masing 

hanya memilih film – film yang dianggap baik, relevan, dan bermanfaat baginya. 

Sebagian besar berakhir sebagai sampah digital. 

Yang diperlukan di zaman seperti ini kemudian adalah kemampuan 

menciptakan komunikasi yang baik, termasuk dengan menggunakan medium film. 

Agar gagasan dan konten yang ingin dibagi atau disebarluaskan bisa efektif. 

Mudah dipahami, layak dikonsumsi, dan memberi manfaat bagi banyak orang. 

(Panji Wibowo dkk, 2016) 

Tak melulu hanya persoalan regulasi, terkadang masalah pemasaran pun 

juga menjadi hambatan bagi film-film Indonesia untuk bisa bersaing melawan 

film-film luar negeri. Misalnya di tahun 2016 salah satu film Indonesia Warkop 

DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 tembus angka 6 juta penonton sedangkan di 

tahun 2017 dengan beberapa sequel film yang mengangkat tema sama tak sampai 
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angka 2 juta penonton. Hal ini patut menjadi pertanyaan besar bahwa film industri 

yang datang dari pusat industri kreatif film nasional pun tak memiliki jalan 

pemasaran yang luwes, padahal dengan regulasi distribusi yang sama. 

Lulu Fachrullah seorang Film Programmer CGV Blitzs mengungkapkan 

bahwa faktor marketing menjadi kunci kesuksesan film Indonesia di pasaran. 

Menurutnya membuat film tidak hanya bagus secara konten tetapi juga harus 

bagus secara marketing. Teknik marketing untuk film seperti promosi iklan di 

televisi, spanduk, dan aktivitas meet and greet, dinilai ampuh untuk meningkatkan 

jumlah penonton. (Dikutip dari www.senggang.republika.co.id diakses pada 

Rabu, 02 Agustus 2017 pukul 08.46) 

Terhitung Sukses di sequel pertamanya film Darah Biru Arema Film yang 

berdurasi 35 menit atau biasa disebut dengan film pendek (Short Film) garapan 

Kelas Film Indonesia & Smeamu tersebut menggunakan strategi roadshow secara 

offline diputar di 10 kota dan 3 negara pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Sempat 

diputar di beberapa komunitas film dan diadakan diskusi umum bersama sutradara 

dan produsernya pada pagelaran Malang Film Festival 2015 lalu. Seperti yang 

tertera di official website DBA Films, film Darah Biru Arema 1 diputar 

dibeberapa wilayah di Indonesia, khususnya Kota Malang sendiri, Balikpapan, 

Makassar, Sidoarjo dan Jakarta. Tercatat menembus angka 50.000 penonton yang  

hadir secara langsung dalam roadshow pemutaran film ini. prestasi yang sangat 

luar biasa dibanding dengan film-film pendek lain yang belum tentu bisa 

menentukan segmentasi pasarnya. Kemudian manajemen kru meng-upload film 

tersebut di media online. Film ini total menembus angka lebih kurang 100.000 

penonton yang berasal dari pendukung setia klub bola asal Malang, Penonton, 

Penikmat, serta Pegiat film yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas dasar 

antusiasme yang tinggi ini kemudian pihak Darah Biru Arema Film Production 

kembali memproduksi Sequel keduanya, bertajuk cerita yang hampir sama tentang 

dibalik cerita Aremania. 

Berbeda dengan yang pernah dilakukan, pihak Darah Biru Arema Film 

Production membuat film Darah Biru arema ini menjadi sebuah film cerita 

panjang (Feature-Leght Film) berdurasi 110 menit. Film ini memasuki pra-
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produksi pada November 2016 hingga Melakukan produksi di Bulan April 2017. 

Film ini juga diklaim sebagai film dengan sistem industri atau komersial yang 

diproduksi secara lokal di Kota Malang. Mulai sistem proses produksi hingga 

sistem distribusinya. Seperti yang telah dikutip dari portal online resminya “Darah 

Biru Arema juga mempersembahkan website resmi untuk mengakses informasi 

dari segala proses pra produksi, produksi, dan juga pasca produksi. Website ini 

memuat foto-foto dan tulisan dari berbagai kegiatan yang digelar sepanjang 

persiapan Darah Biru Arema 2. Tak kalah pentingnya, telah disusun pula tim 

publisis yang akan mengelola, membuat, serta mendistribusikan segala informasi 

tentang Darah Biru Arema 2, melalui berbagai sarana. Bukan hanya dari media 

sosial saja, Darah Biru Arema 2 akan menggelar kunjungan juga ke beberapa titik 

di Malang, untuk membawa kabar baik seputar Darah Biru Arema. Yang menarik 

dalam proses persiapan produksi sekuel Darah Biru Arema ini, Aremania bisa 

terlibat langsung dalam hal pendanaan, lewat program #WujudkanDBA2 yang 

juga bisa diakses di website ini. Bahkan hanya dengan 50 ribu rupiah saja, nama 

para Aremania akan tercantum di credit title film.” (dikutip dari website resmi 

www.darahbiruarema.com) 

Berdasar latar belakang diatas dapat dilihat bahwa industri film Indonesia 

direndam naik turun pesatnya penonton mengkonsumsi produk lokal. Sebagai 

pendatang baru didunia industri perfilman nasional, Darah Biru Arema 2 bersaing 

dengan sederet film-film nasional bahkan Internasional garapan Hollywood. 

Artinya muncul pertanyaan yang menjadi latar belakang pembahasan yang akan 

diteliti oleh peneliti. Yaitu, mampukah pihak film Satu Jiwa Untuk Indonesia: 

Darah Biru Arema 2 merancang komunikasi pemasaran untuk menentukan 

persaingan ditengah perkembangan industri film Indonesia saat kini. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah : Bagaimana kru film Satu Jiwa Untuk Indonesia: Darah 

Biru Arema 2 merancang komunikasi pemasaran dalam industri kreatif film lokal 

? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi 

pemasaran yang digunakan industri kreatif film lokal khususnya pada film Satu 

Jiwa Untuk Indonesia: Darah Biru Arema 2. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk 

perkembangan pengetahuan ilmiah dan beberapa kepentingan, antara lain : 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberi 

manfaat khususnya pada kajian Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang terutama pada Akademisi yang berfokus pada 

Industri Kreatif film di Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan serta evaluasi terhadap peneliti lainnya yang akan 

melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan industri film lokal khususnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh kru film Satu Jiwa Untuk 

Indonesia: Darah Biru Arema 2. Serta melalui penelitian ini, diharapkan 

juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasi pemasaran 

pada industri kreatif film lokal khususnya. 


