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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Hasil akhir dari laporan yang penulis buat adalah film dokumenter dengan judul 

“Ellena” sebagai Tugas Akhir dari fakultas seni dan desain dengan peminatan 

sinematografi Universitas Multimedia Nusantara. Film dokumenter “Ellena” 

merupakan dokumenter dengan metode pendekatan ekspositori produksi Akal 

Nalar Film. Dalam produksi film dokumenter ini, penulis menjabat sebagai 

Sutradara. 

 Tema yang diangkat dalam film dokumenter “Ellena” adalah pekerja 

industri kreatif dengan fokus cerita perjuangan pekerja industri kreatif dalam hal 

ketenagakerjaan. Penulis memulai tahap riset dari tanggal 19 Maret 2017 hingga 

awal tahap produksi di tanggal 27 April 2017, sedangkan proses produksi selesai 

di tanggal 1 Oktober 2017. Secara keseluruhan dari tahap menyusun cerita dari 

Februari 2017 hingga selesai pascaproduksi di bulan Oktober 2017, Film ini 

menghabiskan 10 Bulan dalam pembuatannya. 

3.2 Sinopsis 

Film dokumenter ini menceritakan tentang dunia industri kreatif dan 

permasalahannya melalui perspektif seorang pekerja industri kreatif bernama 

Ellena. Alur cerita dalam film dokumenter ini diawali dengan penjelasan Ellena 

mengenai apa itu pekerja kreatif yang belum dikenal secara luas. 
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Kemudian Ellena menceritakan keterlibatannya di dalam sebuah serikat 

pekerja kreatif, sebagai bentuk perjuangan secara kolektif untuk memperjuangkan 

hak pekerja industri kreatif yang layak. Hingga dengan turunnya pekerja industri 

kreatif dalam peringatan hari buruh sedunia tanggal 1 Mei untuk menyuarakan 

pendapatnya di depan kantor Badan Ekonomi Kreatif sebagai bentuk demokrasi 

dan sebagai awal perjuangan pekerja industri kreatif untuk dipenuhi haknya 

sebagai pekerja secara manusiawi.  

3.3 Posisi Penulis 

Di dalam film dokumenter ini, penulis menjabat sebagai sutradara dengan tugas 

melalukan riset dan observasi, menyusun outline cerita, melakukan pendekatan 

dan beradaptasi dengan subjek, mengarahkan kru, hingga mengawasi proses di 

tahap pasca produksi. 

3.4 Peralatan 

Alat yang digunakan selama proses produksi dibagi menjadi 2 yaitu alat rekam 

gambar dan suara. Untuk rekaman video, peralatan yang digunaakan adalah 

Canon 5D, Sony VG20, dan Fujifilm Finepix S1600. Sedangkan, untuk rekaman 

suara, penulis mengguanakan Zoom H4N dan H6. 

3.5. Tahapan Kerja 

Tahapan di dalam film dokumenter terbagi menjadi tiga, pra produksi, produksi, 

dan pascaproduksi. Sebagai sutradara di dalam film dokumenter Ellena, penulis 
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melakukan pekerjaannya sesuai jabatan di dalam film pada seluruh tahapan 

produksi. 

3.5.1 Praproduksi 

Pada tahap praproduksi, penulis sebagai sutradara mempersiapkan film dimulai 

dengan menentukan tema, kemudian riset, berkenalan dengan anggota 

SINDIKASI, melakukan observasi kegiatan di dalam SINDIKASI, memilih 

subjek yang akan berbicara di dalam film, beradaptasi dan melakukan pendekatan 

dengan Ellena Ekarahendy sebagai subjek, hingga merekrut tim produksi yang 

bekerja di dalam film. 

3.5.2 Produksi 

Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan aktivitas yang ada di dalam 

SINDIKASI. Hal ini dilakukan untuk mencari momen terbaik, ketika momen 

tersebut datang maka penulis sebagai sutradara mengarahkan juru kamera untuk 

mendapatkan momen tersebut dalam bentuk visual. Penulis sebagai sutradara juga 

mengarahkan subjek dalam wawancara. Sebelum proses wawancara berlangsung, 

penulis memberikan brefing mengenai hal apa saja yang ditanyakan atau terjadi 

ketika proses produksi. Kemudian penulis mengarahkan juru kamera untuk 

mengambil posisi kamera yang pas sesuai prinsip sinematografi. Penulis sebagai 

sutradara juga memastikan bahwa subjek merasa nyaman ketika proses 

wawancara berlangsung sehingga subjek bisa berbicara secara bebas dan tidak 

terpengaruhi oleh kamera
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3.5.3 Pascaproduksi 

 Setelah memilah dan mengorganisir hasil produksi, penulis memasuki proses 

penyuntingan gambar. Dalam proses ini, penulis memastikan bahwa penyuntingan 

gambar sesuai dengan metode ekspositoris. Hal–hal yang dikerjakan dalam tahap 

pasca produksi, seperti pewarnaan, penyuntingan suara, dan musik latar, berada di 

bawah pengawasan penulis sebagai sutradara. 

3.6. Acuan 

Secara penuturan cerita maupun treatment, penulis mendapatkan influence dari 

film dokumenter berjudul Waiting for Superman (2010). Film dokumenter ini 

mengisahkan tentang investigasi mengenai pendidikan di negara adidaya, 

Amerika Serikat. Film ini menunjukkan sisi lain dari edukasi di negara paman 

sam tersebut yang tidak sehebat citra negaranya. 

 Sebagai film yang memaparkan secara lengkap dan detail dunia 

pendidikan dari dasar hingga universitas. Pembahasannya pun luas seperti 

birokrasi, kultur, hingga sistem yang ada dalam pendidikan di Amerika Serikat. 

Menurut penulis, gaya penuturan dalam film ini menarik dan detail sehingga 

setelah menyaksikan film ini membuka perspektif baru atas dunia pendidikan di 

Amerika Serikat terlepas dari pengetahuan umum masyarakat di luar tentang 

hidup sebagai pelajar di Amerika Serikat.
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Gambar 3.0.1 Poster Waiting for Superman (2010) 

(Sumber: https://library.ryerson.ca/wp-content/uploads/Waiting-for-Superman.jpg) 
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Gambar 3.0.2 Poster Waiting for Superman (2010) 

(Sumber: https://library.ryerson.ca/wp-content/uploads/Waiting-for-Superman.jpg) 
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