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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Gambaran Umum 

Konseptor Kamuflase merupakan sebuah film pendek yang digarap demi 

kepentingan Tugas Akhir penulis di Universitas Multimedia Nusantara. Film 

dengan genre fantasi yang mengangkat tema mengenai alam mimpi ini berbicara 

mengenai insecurity seseorang terhadap dirinya sendiri. Rasa ketidaknyamanan 

serta kecemasan yang melanda diri karakter utama dalam film ini pun membawa 

sang karakter kedalam dilema antara hal religi dengan hal pribadi. Tema inilah 

yang diangkat dan ditonjolkan dalam film Konseptor Kamuflase. Sebuah 

pertanyaan dibalik kekuatan doktrin agama yang berlawanan dengan keinginan 

pribadi seseorang. Film ini ingin mengajak penonton untuk ikut terlibat dalam 

menjawab misteri pertanyaan yang dialami oleh sang karakter utama. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konseptor berarti orang 

yang mencetuskan atau mula-mula memiliki gagasan; atau dapat juga berarti 

sebagai penyusun konsep. Sementara kata kamuflase berarti perubahan bentuk, 

rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali; penyamaran; 

pengelabuan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa judul Konseptor 

Kamuflase merujuk kepada karakter utama dari film ini yang sebenarnya 

merupakan sang empunya mimpi, sang konseptor dari segala petualangan aneh 

yang dihadapinya. Didalam mimpi itu sendiri ia pun terus berkamuflase menjadi 

sosok perempuan maupun sosok laki-laki. Karakter utama dalam film inilah yang 
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sebenarnya menjadi konseptor dari petualangannya berkamuflase diantara dua 

wujud yang menjadi dilema terbesar dalam dirinya. 

Berdasarkan tema mimpi yang diangkat, Konseptor Kamuflase pun 

menjadi sebuah karya yang absurd, dengan visual sebagai kekuatan utamanya.  

Film ini menggambarkan kecemasan serta kebimbangan yang dirasakan oleh 

karakter utamanya melalui komposisi gambar disetiap scene. 

Konsep art dalam film ini adalah hal yang paling krusial, karena setiap set 

dan properti yang digunakan memiliki arti tersendiri yang berhubungan erat 

dengan cerita yang diusung. Tidak hanya itu, konsep art yang digunakan pun 

berperan sangat penting dalam membangun kekuatan visual didalam film 

Konseptor Kamuflase. Oleh karena itu unsur mise-en-scene berperan sangat 

penting disetiap scene. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan studi fenomenologi, yang didapat dari pengalaman yang 

disadari. Dalam kasus ini, penulis terjun langsung sebagai sutradara dalam proses 

pra-produksi, produksi hingga pasca-produksi film Konseptor Kamuflase. 

 

3.1.1 Sinopsis 

Konseptor Kamuflase bercerita mengenai petualangan seseorang yang terjebak 

dialam mimpi, dimana wujudnya terus berubah-ubah menjadi perempuan dan juga 

laki-laki. Disepanjang mimpi, ia melarikan diri dari kejaran sesosok manusia 

dengan kostum badut tikus (Mr. Mouse) yang tampak ingin membunuhnya. 

Sambil terus melarikan diri, ia pun mulai mendapatkan berbagai petunjuk yang 
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mungkin dapat membantunya memecahkan misteri dibalik mimpi tersebut. Belum 

lengkap petunjuk yang didapatkan, ia pun bertemu dengan sesosok Sailor Man 

yang berjanji akan membantunya mencari petunjuk yang tersisa. Namun usaha 

yang dilakukan mereka berdua berhasil digagalkan oleh Mr. Mouse. Ternyata 

sosok dibalik topeng Mr. Mouse adalah dirinya sendiri yang berusaha 

menyadarkan dirinya melalui alam bawah sadar. Ketidaksadaran justru menjadi 

satu-satunya hal yang dapat menyadarkan dirinya sendiri. 

 

3.1.2 Jadwal Kerja 

Konseptor Kamuflase telah memulai tahap pra-produksi pada bulan April 2012 

dan mengakhiri tahap pasca-produksi pada bulan Desember 2012.  

Sebagai seorang penulis naskah juga sutradara dalam film ini, penulis 

telah melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dari awal tahap pra-produksi 

dimulai hingga tahap pasca-produksi diakhiri. Mulai dari menulis naskah 

Konseptor Kamuflase pada tahap pra-produksi, hingga mengatur jalannya proses 

produksi serta pasca-produksi. 

Untuk melihat secara lebih detail, telah dilampirkan jadwal kerja seluruh 

tim film pendek Konseptor Kamuflase dalam Lampiran C yang terdapat pada 

halaman 116 dan 117. 
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3.1.3 Posisi Penulis 

Pada film pendek Konseptor Kamuflase, telah disebut sebelumnya bahwa penulis 

berperan sebagai penulis naskah sekaligus sutradara. Telah dipaparkan juga 

sebelumnya teori mengenai author yang disebut sebagai Auteur Theory pada Bab 

II. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah dilakukan tersebut pun dapat 

disimpulkan bahwa penulis menganut prinsip tersebut dan dapat digolongkan 

sebagai seorang author dari film Konseptor Kamuflase yang ditulis dan 

disutradarai sendiri oleh penulis, sehingga segala apa yang terdapat didalam film 

ini merupakan tanggung jawab dari penulis dan merupakan perwujudan visi 

kreatif yang dimiliki oleh penulis sebagai seorang author dari film ini. 

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis hanya akan membahas mengenai 

posisi penulis sebagai seorang sutradara. Daftar kru film pendek Konseptor 

Kamuflase selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran B halaman 115. 

 Sebagai seorang sutradara dalam film pendek Konseptor Kamuflase, 

penulis tentunya memiliki visi tersendiri yang ingin disampaikan pada film ini. 

Sepanjang proses penggarapan film ini, dimulai dari tahap pra-produksi, produksi 

hingga pasca-produksi, penulis sebagai seorang sutradara telah berusaha untuk 

mewujudkan visinya kedalam medium visual melalui berbagai proses. Proses 

serta pengalaman penulis untuk mewujudkan visinya kedalam film Konseptor 

Kamuflase inilah yang akan digunakan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
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3.2 Tahapan Kerja 

Seperti pembuatan film pada umumnya, Konseptor Kamuflase pun memiliki tiga 

tahap produksi dalam penggarapannya yakni tahap pra-produksi, produksi serta 

pasca-produksi. Penulis sebagai seorang sutradara memiliki tugas-tugas serta 

tanggung jawab yang telah dijalankannya pada masing-masing tahap tersebut.  

 

3.2.1 Pra-produksi 

Pada tahap paling pertama dalam sebuah produksi film ini, banyak hal yang telah 

dilakukan penulis demi mewujudkan visinya kedalam film pendek Konseptor 

Kamuflase. Sesuai dengan tugas serta peranan sutradara yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada Bab II, pertama-tama penulis sebagai seorang sutradara 

membaca dan memahami keseluruhan naskah yang juga dibuat oleh penulis, 

sehingga hal ini pun memudahkan penulis untuk menerjemahkan maksud serta 

visi dari naskah tersebut kedalam bentuk visual. Setelah itu penulis mulai 

mengomunikasikan visi yang dimilikinya kepada seluruh jajaran tim sesuai 

dengan peran yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 

 Namun sebelum mengomunikasikan seluruh visi yang dimilikinya 

tersebut, tentunya penulis harus memilih sejumlah kru yang akan diajaknya 

bekerjasama dalam pembuatan film pendek Konseptor Kamuflase ini. Maka 

dengan bantuan seorang produser, penulis pun memilih sejumlah kru yang 

dianggap kompeten dalam bidangnya serta dirasa dapat mengerti visi yang 

dimilikinya. Setelah mendapatkan orang-orang yang siap bekerjasama 
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mewujudkan visinya, barulah penulis mulai mengarahkan kru dari tiap-tiap 

departemen mengenai gambaran visual yang dimilikinya. 

 Penulis juga terlibat pada tahap casting, yaitu proses pemilihan pemain 

pada sebuah film, tentunya dengan bantuan seorang casting director yang 

sebelumnya telah dipekerjakan sebagai kru. Setelah mendapatkan seluruh pemain 

dalam film ini, penulis juga melakukan proses reading serta rehearsal bersama 

dengan seluruh pemain inti maupun pendukung. Hal ini bertujuan untuk 

memperlancar proses produksi atau syuting. 

 Dalam mewujudkan visi seorang sutradara, terdapat banyak elemen yang 

berperan penting pada sebuah film. Dari unsur pengambilan gambar, art, kostum, 

lighting, hingga sound dan musik pun sangat berpengaruh pada proses 

penyampaian visi sutradara. Oleh karena itu pada tahap ini penulis merancang 

berbagai elemen penting dengan bantuan kru dari masing-masing departemen. 

Dengan kata lain, pada tahap ini penulis merancang konsep mise-en-scène dari 

keseluruhan film dengan bantuan para kru yang dipercayainya. Penulis membuat 

shot list dengan bantuan Director of Photography demi menciptakan komposisi 

gambar yang dapat menggambarkan mood yang dimaksud. Penulis juga 

merancang set dan properti yang akan digunakan dalam film ini dengan bantuan 

Production Designer, serta mengarahkan Art Director dalam membuat seluruh 

komponen art yang dibutuhkan dalam film ini. Tidak hanya itu, penulis juga 

mengarahkan Penata Kostum, Penata Rias, Penata Suara, juga Penata Cahaya 

dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses produksi. 
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 Hal terakhir yang dilakukan oleh penulis pada tahap ini adalah proses 

recce yaitu proses peninjauan lokasi syuting dengan bantuan Astrada, Location 

Manager, Art Director, serta Director of Photography. 

 

3.2.2 Produksi 

Memasuki tahap produksi, penulis tetap menjalankan tugas utamanya sebagai 

seorang sutradara yaitu mengarahkan seluruh jajaran kru dari masing-masing 

departemen dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penulis mendapat 

bantuan dari seorang asisten sutradara.  

Penulis juga mengarahkan para pemain dalam proses pengadeganan serta 

mengarahkan blocking disetiap adegan. Penulis memimpin jalannya proses 

syuting dari awal hingga akhir dengan mengarahkan setiap kru demi terwujudnya 

visi melalui konsep mise-en-scène yang sebelumnya sudah dirancang bersama. 

 

3.2.3 Pasca-produksi 

Pada tahap yang paling akhir pada proses penggarapan film pendek Konseptor 

Kamuflase ini, penulis tentunya tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang 

sutradara. Penulis membimbing, mengawasi, serta mengarahkan seluruh jajaran 

kru yang bekerja pada tahap ini. Penulis mengarahkan Editor dalam proses editing 

(offline), mengarahkan Colorist dalam proses online editing,  mengarahkan Visual 

Effect Supervisor dalam proses pembuatan efek, mengarahkan Sound Designer 

dalam proses post-sound, serta mengarahkan Music Composer dalam proses 

scoring. 
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3.3 Referensi 

Dalam menggarap film Konseptor Kamuflase tentu penulis sebagai seorang 

sutradara memiliki beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan. Dengan 

begitu penulis pun memiliki gambaran kasar mengenai film ini sehingga 

mempermudah penulis dalam mengomunikasikan visinya kepada para kru. 

 Penulis menggunakan gaya sutradara Stanley Kubrick sebagai acuannya 

dalam proses pengaplikasian mise-en-scène pada film Konseptor Kamuflase. 

Stanley Kubrick merupakan seorang sutradara perfeksionis yang sangat 

memperhatikan unsur-unsur mise-en-scène dalam film yang digarapnya. Bahkan 

dapat dikatakan bahwa unsur mise-en-scène merupakan salah satu kekuatan 

Kubrick yang paling menonjol pada setiap karyanya, seperti A Clockwork 

Orange, The Shining, Eyes Wide Shut, 2001: A Space Odyssey dan masih banyak 

lagi. 

 
Gambar 3.1 Referensi Mise-en-scène The Shining 

 

 
Gambar 3.2 Referensi Mise-en-scène 2001: A Space Odyssey 
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Gaya mise-en-scène yang dijadikan acuan bagi penulis adalah gaya 

Kubrick dalam menciptakan properti-properti yang tidak biasa pada setiap 

filmnya, terutama pada film A Clockwork Orange. Kubrick juga sering 

memainkan warna, motif serta komposisi gambar dalam membangun sebuah 

mood. Setiap elemen tersebut berpengaruh terhadap set yang digunakan oleh 

Kubrick. Setiap unsur mise-en-scène yang muncul pada setiap gambar pada 

filmnya telah diatur sedemikian rupa sehingga mengandung sebuah makna 

tertentu yang tentunya digunakan untuk menyampaikan visi seorang Stanley 

Kubrick. Hal inilah yang menjadi inspirasi penulis dalam menggarap film pendek 

Konseptor Kamuflase dengan menggunakan unsur mise-en-scène sebagai 

kekuatan utamanya. 

 

3.4 Temuan 

Terdapat beberapa hal tak terduga yang terjadi dalam proses penggarapan film 

Konseptor Kamuflase. Hal-hal tersebut tentunya mempengaruhi beberapa elemen 

penting dalam film ini, terutama elemen-elemen mise-en-scène yang akan dibahas 

pada penulisan Tugas Akhir ini, yaitu set dan properti. 

 Hal-hal seperti masalah perijinan lokasi, keterbatasan budget, hingga 

kemampuan para kru yang terbatas membuat penulis harus mengubah beberapa 

adegan didalam naskah menjadi lebih memungkinkan untuk digarap. Maka dari 

itu terjadi beberapa perubahan adegan dalam naskah film pendek Konseptor 

Kamuflase, yaitu adegan Rooftop serta House of John. 
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 Adegan Rooftop yang seharusnya mengambil set disebuah rooftop tinggi 

dan terbuka, karena masalah keterbatasan budget serta perijinan lokasi pun 

berubah menjadi sebuah ruang apartment dengan tingkat yang cukup tinggi dan 

memiliki pemandangan terbuka pada bagian balkon. Hal ini pun sedikit banyak 

mempengaruhi visi awal dari digunakannya set rooftop terbuka. Namun properti 

yang digunakan pada adegan ini tidak berubah. 

 Sementara adegan House of John yang seharusnya mengambil set pada 

sebuah bangunan rumah kosong dengan kondisi fisik yang belum jadi, karena 

masalah perijinan lokasi pun berubah menjadi sebuah gereja Katolik. Berbeda 

dengan adegan Rooftop, adegan ini sungguh jauh berbeda dengan adegan 

sebelumnya. Bila penulis hanya mengubah set pada adegan Rooftop, pada adegan 

House of John penulis harus mengubah action yang dilakukan oleh pemeran 

utama pada film ini. Properti yang digunakan pun otomatis ikut berubah karena 

perubahan set pada adegan ini cukup jauh. Visi utama yang sebelumnya 

disampaikan melalui set rumah pada adegan ini pun berubah. Namun ternyata 

penggunaan set gereja untuk adegan House of John dibagian akhir film Konseptor 

Kamuflase menjadi pilihan yang tepat karena visi awal penulis dapat 

tersampaikan secara lebih jelas, nyata dan mudah dimengerti. 
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