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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penulis memilih tema pekerja kreatif karena kehidupan pekerja kreatif memiliki 

keterkaitan dengan kehidupan mahasiswa sinematografi. Setelah lulus dari 

universitas, calon–calon pekerja kreatif ini akan bersinggungan dengan dunia 

kerja di industri kreatif yang saat ini mengalami perkembangan. Pekerjaan ini 

tidak semegah yang dibayangkan, kasus overwork dan underpaid masih bisa 

dijumpai pun tidak sedikit. Salah satu korban dari kasus jam kerja yang berlebihan 

adalah kasus yang dialami oleh pekerja kreatif bernama Mita Diran. Mita wafat di 

umur 27 tahun disebabkan karena bekerja selama 30 jam non–stop. Saat itu Mita 

bekerja sebagai copywriter di salah satu agensi periklanan. Di tahun 2013, kasus 

ini menjadi headline di berbagai saluran berita Indonesia maupun internasional.  

Walaupun di masa pemerintahan sekarang, ekonomi kreatif mulai 

mendapatkan dukungan pemerintah dengan didirikannya Badan Ekonomi Kreatif 

(BEKRAF) sebagai kepanjangan pemerintah dalam urusan ekonomi kreatif, 

namun hal yang diprioritaskan lebih dominan bisnis dan hak kekayaan intelektual 

sehingga  program edukasi mengenai industri kreatif masih rendah di kalangan 

umum bahkan di tingkat pemerintahan. Sedangkan program advokasi untuk 

memperjuangkan hak–hak pekerja kreatif belum terlihat signifikan. Layaknya 

profesi yang lainnya, sepatutnya pekerja kreatif juga harus diperhatikan karena 
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pada dasarnya pekerja kreatif juga termasuk pekerja yang disebutkan dalam UU 

no. 13 tahun 2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan. 

Pekerja kreatif masih rentan menjadi korban dari pelanggaran peraturan 

undang–undang ketenagakerjaan dengan minimnya perlindungan terhadap pekerja 

kreatif itu sendiri menyebabkan profesi ini mudah dimanfaatkan oleh pihak–pihak 

tertentu. Solusi yang ditemukan penulis untuk mengedukasi calon maupun pekerja 

yang sudah terjun ke industri kreatif adalah membuat film dokumenter tentang 

dunia kerja industri kreatif dari sudut pandang pekerjanya menggunakan metode 

ekspositori. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan metode ekspositori dalam film dokumenter dengan tema 

pekerja kreatif ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan ini adalah aplikasi teori film dokumenter oleh 

penulis sebagai sutradara berdasarkan prinsip–prinsip metode pendekatan 

ekspositoris di dalam film Ellena. Film dokumenter yang dibuat oleh penulis 

berisi sudut pandang Ellena Ekarahendy, Art Director di rumah produksi di 

Jakarta Selatan, mengenai pekerja kreatif, serikat pekerja, dan bagaimana 

menghadapi sistem eksploitatif di dalam industri kreatif. Penulis membatasi 

masalah dalam laporan Tugas Akhir melalui pembahasan berikut: 

 

Penerapan Metode Pendekatan..., Muhamad Fiqri Agung Nulhakim, FSD UMN, 2018



3 

 

1. Metode pendekatan film dokumenter ekspositoris 

2. Fungsi Voice of God dalam dokumenter ekspositoris 

3. Peran teknik Evidentiary Editing dalam dokumenter ekspositoris 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan fenomena di dalam 

lingkungan industri kreatif. Hasil akhir yang direncanakan adalah penonton 

menjadi paham dan sadar tentang segala hal mengenai pekerjaan di dunia kreatif, 

baik itu dalam hal rutinitas kerja maupun pro dan kontra dalam industri kreatif. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir.  

Manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Penulis mengetahui film dokumenter, metode ekspositoris, dan tema 

pekerja industri kreatif. Pengalaman masa pra-produksi, produksi, dan 

pasca produksi memberikan pelajaran bagi penulis sebagai sutradara 

dalam film ini. 

2. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana desain (S.Ds), laporan ini 

bisa dijadikan sumber referensi dan informasi mengenai film dokumenter 

ekspositoris untuk digunakan oleh mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara. 

Penerapan Metode Pendekatan..., Muhamad Fiqri Agung Nulhakim, FSD UMN, 2018




