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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat film 

pendek bergenre drama dengan teknik motion graphic tentang penyalahgunaan 

facebook guna mencegah pelecehan seksual. Hal ini dilatar belakangi oleh 

perkembangan sosial media seperti facebook dalam pandangan masyarakat terkait 

dengan pornografi dan pornoaksi, berikut adalah salah satu penyalahgunaan 

facebook terkait pelecehan seksual yaitu pemerkosaan, tindak kejahatan ini sangat 

merugikan bagi wanita. Pada tanggal 10/02/2010 dalam surat kabar Tribun Timur 

di Makassar, seorang gadis diperkosa oleh pria yang baru dikenalnya melalui 

facebook. Selain itu facebook di negara-negara yang berkembang saat ini banyak 

menimbulkan keresahan, termasuk di Indonesia. Bahkan di Negara-negara maju 

sekarang ada pula yang sudah mulai melarang keberadaan facebook di negaranya, 

contohnya ialah di Cina (Panji Untoro,2013). 

Penyalahgunaan Facebook ini perlu disampaikan ke masyarakat umum agar 

terjadi pendidikan terhadap penggunaan Facebook, sehingga tidak ada 

penyelewengan-penyelewengan lagi. Untuk menyampaikan ke masyarakat umum  

bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui surat kabar, ceramah, 

iklan dan juga film. Berbeda dengan film, film merupakan media audio visual 

yang mudah ditangkap oleh masyarakat secara komunikasi dan ceritanya lebih 

tervisualisasikan dibandingkan dengan surat kabar, ceramah, dan tidak 
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membosankan seperti iklan karena penayangannya yang diulang-ulang setiap 

beberapa jam di stasiun TV dan pada UU Republik Indonesia nomor 33 Tahun 

2009 tentang perfilman, bahwa film merupakan sarana pencerdasan kehidupan 

bangsa, pengembangan potensi diri, dan media komunikasi massa (Edison 

Nainggolan, 2011). Selain itu film merupakan sarana pencerdasan yang tidak 

membosankan dan dapat mempengaruhi audiens karena ceritanya lebih 

tervisualisasikan. 

Ada 2 jenis film, yaitu film pendek dan film panjang. Film pendek adalah 

bentuk film alternatif yang memiliki durasi tayang tidak lebih dari 30 menit. Film 

pendek bukan merupakan reduksi dari film dengan cerita panjang, atau sebagai 

wahana pelatihan bagi pemula yang baru masuk ke dunia perfilman. Selain itu 

bentuk film pendek lebih simple dan kompleks, serta tidak menghabiskan banyak 

biaya seperti film komersial atau film panjang. 

Film dilihat dari ganrenya terdiri dari Action, Adventure, Comedy,Mistery, 

Biography,Crime, Documentary, Musical, Romance, Sci-Fi, Sports, Thriller, War, 

dan Roman. Genre film adalah sebuah metode untuk mengindetifikasi atau 

menentukan jenis dari film. Selain itu genre Roman (Drama) adalah film yang 

merepresentasikan secara serius sebuah cerita dengan menggambarkan situasi 

kehidupan karakter yang realistis dalam satu atau banyak konflik, baik dengan diri 

mereka sendiri, orang lain atau kekuatan alam. Hal yang mendasari penulis 

memilih genre romance, karena romance menggambarkan sebuah kehidupan 

bagaimana mereka dalam menjalani hidup (Anak Nonton, 2012). 
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Dalam pembuatan sebuah film yang menarik perlu menggunakan visual 

efek, visual efek merupakan serangkaian pembuatan gambar yang menyertakan 

manipulasi atau membuat ilusi pada pikiran penonton, salah satunya motion 

graphic dan motion graphic memiliki prinsip praktis. Di dalam motion graphic 

terdapat tipografi dan grafis yang dapat dilihat sebagai judul di berbagai film 

(Michael Betancourt, 2012). Hal ini yang mendasari penulis memilih motion 

graphic, karena motion graphic lebih menekankan pada kreativitas designer agar 

dapat menghasilkan efek-efek visual tertentu atau bahkan mungkin lain daripada 

yang lain. 

Harapan yang ingin dicapai dalam pembuatan film pendek ini adalah 

mampu memberi pola pikir kepada masyarakat terhadap jejaring sosial seperti 

facebook agar lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

diperoleh perumusan masalah yaitu bagaimana membuat film pendek bergenre 

drama dengan teknik motion graphic tentang penyalahgunaan facebook guna 

mencegah pelecehan seksual. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar permasalahan tidak 

menyimpang. Maka batasan masalah yang akan dikerjakan adalah: 

1. Membuat film pendek dengan teknik motion graphic. 
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2. Membuat film bergenre drama tentang penyalahgunaan facebook. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan film pendek ini adalah: 

1. Memproduksi sebuah film pendek bergenre drama tentang penyalahgunaan 

facebook menggunakan teknik motion graphic. 

2. Mengangkat sebuah kenyataan negatif yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap facebook. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat pembuatan film pendek ini antara lain: 

1. Teoritis  

a. Kesadaran. 

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah tentang film pendek bergenre 

drama dengan teknik hologram. 

c. Diharapkan dapat menjadi rujukan tentang pembuatan film dalam 

penyalahgunaan facebook. 

2. Praktis 

a. Diharapkan hasil dari film pendek ini bisa mengikuti lomba film pendek 

yang diadakan baik di dalam Negeri ataupun luar Negeri. 

b. Diharapakn hasil dari film pendek ini dapat memberikan pembelajaran 

positif untuk semua kalangan. 


