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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produser merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam 

lahirnya sebuah film. Menurut Honthaner (2010), pada dasarnya produser adalah 

orang yang menginisiasi, mengkoordinasi, mengawasi dan mengontrol semua 

aspek kreatif, aspek keuangan, aspek teknis, dan aspek administrasi dari sebuah 

film dan/atau suatu acara televisi yang meliputi seluruh fase dari awal sampai 

akhir (hlm. 2). Singkatnya, seorang produser berkewajiban mengelola jalannya 

sebuah produksi film mulai dari persiapan hingga selesai disunting (Saroenggalo, 

2008, hlm. 8). 

Dalam melaksanakan tugasnya, biasanya seorang produser akan dibantu 

oleh manajer produksi. Menjabat sebagai manajer produksi juga mengemban 

tanggung jawab yang sama beratnya seperti produser. Tidak hanya mengurus 

bidang logistik, manajer produksi juga bertugas dalam membentuk crew, 

membedah naskah, serta membuat dan memastikan seluruh kegiatan produksi 

berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan oleh produser. 

Namun, apabila dalam sebuah produksi film tidak ada manajer produksi, peran itu 

akan dirangkap oleh produser ( Saroenggalo, 2008, hlm. 9).  

Tanpa adanya manajer produksi seorang produser harus bekerja ekstra 

dalam menangani dan mengorganisasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan 

jalannya produksi termasuk manajemen lokasi yang digunakan selama shooting 
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berlangsung. Sebagai contoh, penulis mengambil latar pada film “Maya” yang 

terletak di rumah susun. Selain mengikuti prosedur perizinan lokasi kepada 

pemilik dan pengurus setempat, penulis yang berperan sebagai produser sekaligus 

manajer produksi, juga harus memahami kebiasaan penghuni/tetangga sekitar, 

penggunaan listrik, pengelolaan air, pemanfaatan area lokasi shooting, dan bahkan 

meyakinkan warga dan para pengurus setempat terhadap tujuan produksi film 

“Maya” dari asumsi pembuatan film porno/kumpulan gang narkoba. Pengelolaan 

ini penting dilakukan untuk menghindari adanya gangguan yang dapat 

menghambat berjalannya proses shooting. 

Sesuai paparan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai 

manajemen produksi di rumah susun dalam film “Maya”.   

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana manajemen produksi pada film berlatar rumah susun dalam film 

“Maya”? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada manajemen lokasi indoor yang 

terletak di Rumah Susun Taman Surya Kalideres dan manajemen lokasi outdoor 

yang terletak di Rumah Susun Boing Kemayoran selama praproduksi hingga 

produksi.  
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui manajemen 

produksi pada film berlatar rumah susun dalam film “Maya”. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penulis  

Laporan Tugas Akhir ini dapat membantu penulis memperdalam dan 

menerapkan teori yang telah diajarkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia 

nyata.  

Manfaat bagi orang lain 

 Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan baru bagi pembaca 

dalam manajemen produksi di rumah susun dan menjadi acuan bagi penulis 

selanjutnya dengan penelitian sejenis.   

Manfaat bagi universitas 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai arsip simpanan milik 

universitas sebagai bukti bahwa universitas telah membuahkan hasil berupa 

lulusan-lulusan sarjana yang unggul. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produser 

Honthaner (2010) menjelaskan bahwa tugas inti seorang produser adalah 

menginisiasi, mengkoordinasi, mengawasi dan mengontrol semua proses produksi 

dari awal sampai akhir termasuk menandatangani semua perjanjian dan kontrak 

kerja dengan pihak studio (hlm. 2). 

Dalam produksi kecil, produser bertanggung jawab dalam 

mengorganisasikan sesi casting (apabila tidak menggunakan casting director), 

mencari lokasi, mengatur kas, melakukan konsultasi dengan sutradara dan 

director of photography (DoP), dan memformulasikan jadwal (Proferes, 2005, 

hlm. 151).  

Rea dan Irving (2010) menegaskan bahwa produser memiliki definisi tugas 

yang berbeda-beda antara satu proyek dengan proyek lainnya. Singkatnya, 

produser dapat digambarkan sebagai seseorang yang mengkoordinasi seluruh 

elemen kreatif dan bisnis (hlm. xviii-xix). 

2.1.1. Manajer Produksi 

Karsito (2008) menyatakan bahwa sebagai pemegang kendali manajemen 

produksi, seorang manajer produksi bertanggung jawab penuh dalam memimpin 

dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dan pengelolaan produksi dalam pembuatan 

film (hlm. 55).  
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Manajer produksi harus tegas dalam mengawasi jalannya produksi agar 

segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah 

ditetapkan produser, namun tetap fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan saat 

shooting berlangsung (Saroenggalo, 2008, hlm. 9). 

Rea dan Irving (2010) menambahkan bahwa posisi ini harus diisi oleh 

orang-orang yang dapat mengorganisir waktu dengan baik karena manajer 

produksi merupakan posisi kunci yang akan menjadi mesin penggerak suatu 

proyek film (hlm. 86-87).  

2.1.1.1. Manajer Lokasi 

Menurut Rea dan Irving (2010) manajer lokasi adalah pihak yang paling 

bertanggung jawab dalam menangani lokasi shooting pada suatu rumah 

produksi. Selain berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat 

dengan rumah produksi, manajer lokasi juga bertugas untuk memperoleh 

perizinan, kontrak lokasi dan mengatur parkir. Keahlian yang harus 

dimiliki sebagai manajer lokasi adalah kepandaian dalam hal 

bernegosiasi dan mampu menangani isu-isu yang timbul akibat dampak 

produksi terhadap masyarakat sekitar. Peran ini dibutuhkan untuk 

memastikan lokasi benar-benar siap pakai selama kegiatan shooting 

berlangsung (hlm. 99). 

 Berikut ini susunan hirarki kepempimpinan manajer produksi 

menurut Saroenggalo (2008): 
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Berikut ini merupakan tabel perbedaan tugas antara manajer 

produksi dengan manajer lokasi: 

Tabel 2.1. Perbedaan Tugas Manajer Produksi Dan Manajer Lokasi 

No.  Manajer Produksi Manajer lokasi 

1. Pada masa praproduksi bertugas 

melakukan supervisi pemilihan 

lokasi. 

Pada masa praproduksi bertugas melakukan 

pencarian lokasi. 

2.  Pada masa produksi bertugas 

mengawasi jalannya keseluruhan 

produksi. 

Pada masa produksi bertugas melakukan 

manajemen lokasi.  

 

2.2. Pencarian Lokasi 

Menurut Saroenggalo (2008), modal atau langkah awal sebelum mencari lokasi 

adalah memahami visi sutradara dan alur cerita dalam skenario film tersebut. 

Untuk memahami konsep sutradara, membaca dan memahami naskah bisa 

Produser 

Manajer Produksi 

Sekretaris 

Produksi 

Manajer 

Lokasi 

Penanggungjawab 

konsumsi 

Kapten 

Transportasi 
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menjadi pemandu bagi pencari lokasi dalam menilai cocok atau tidaknya sebuah 

lokasi sesuai dengan visi sutradara yang dikembangkan dari skenario (hlm.115).  

Selain itu, dalam pencarian lokasi, manajer produksi harus memberikan 

beberapa alternatif lokasi kepada sutradara. Lokasi yang akan diajukan harus 

merupakan lokasi yang dapat digunakan untuk keperluan shooting. Sehingga, 

pencari lokasi harus memastikan terlebih dahulu status perizinan shooting di 

lokasi tersebut. Apabila status perizinannya belum dipastikan dan sutradara sudah 

terlanjur menyukai lokasi tersebut, hal itu hanya akan menimbulkan kekacauan 

dalam produksi (Saroenggalo, 2010, hlm. 119-120). 

2.3. Lokasi 

Menurut Saroenggalo (2008) lokasi yang tepat adalah lokasi yang sesuai dengan 

konsep sutradara terhadap skenario. Namun, tetap saja tidak mudah memuaskan 

hati seorang sutradara dengan lokasi yang ala kadarnya dilihat dari sudut visi yang 

diinginkan (hlm. 115 – 117). 

 Honthaner (2010) menambahkan bahwa setelah menemukan lokasi yang 

diinginkan, manajer produksi harus mempertimbangkan banyaknya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk melakukan shooting di lokasi tersebut, perizinan kepada 

tetangga di sekitar lokasi, perizinan ke pemerintahan kota, lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk proses perizinan, dan perlu atau tidaknya meminta pengamanan 

khusus dari polisi atau pemadam kebakaran (hlm. 323). 

Saroenggalo (2008) menegaskan bahwa harga, jadwal, dan jarak adalah 

tiga hal yang harus diperhatikan ketika akan memilih lokasi. Harga sewa lokasi 
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harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jadwal berarti memastikan 

lokasi dapat digunakan sesuai dengan timeline produksi dan jarak untuk 

memperhitungkan seberapa jauh jarak antar lokasi apabila terjadi perpindahan 

lokasi (hlm. 119). 

2.3.1. Perizinan Lokasi 

Saroenggalo (2008) berpendapat bahwa sudah sewajarnya setiap manajer produksi 

harus mengurus izin lokasi terlebih dahulu sebelum menggunakan sebuah tempat 

sebagai lokasi shooting. Sesuai dengan prinsip rumah produksi yaitu meminjam 

pakai lokasi, maka izin tidak harus diperoleh dengan membayar uang sewa. 

Namun, perlu adanya teknik diplomasi atau pendekatan secara pribadi. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari pemilik merasa tersinggung atau menolak memberi 

izin penggunaan tempat. Di sisi lain, manajer produksi juga perlu meyakinkan 

pemilik lokasi bahwa ia akan memperoleh manfaat sebagai imbalan/bonus (hlm. 

233-234). 

Barnwell (2008) perizinan lokasi harus diselesaikan sejak sebelum 

shooting dimulai. Penyewa harus menghubungi pemilik atau pengurus tempat 

yang disewa sebagai lokasi shooting untuk memastikan kembali kegiatan shooting 

dapat berjalan sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah disetujui sebelumnya 

(hlm. 61). 

2.3.2. Location Scouting  

Location scouting merupakan salah satu kegiatan pada fase praproduksi dimana 

seluruh departemen yang terkait seperti departemen art, departemen kamera, dan 
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unit manajer produksi melakukan investigasi dan meneliti setiap lokasi yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan per departemen. Kegiatan ini sangat 

dibutuhkan terutama untuk produksi film dengan anggaran terbatas agar segala 

sesuatunya dapat diantisipasi sejak awal, sedangkan film yang memiliki anggaran 

besar dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan di lokasi tersebut (Lord, 

2011, hlm. 30).  

Rahmel (2013) berpendapat bahwa sekecil apapun produksi film tersebut, 

gangguan tetap akan datang dari lingkungan sekitar misalnya tetangga. Selain itu 

ada faktor lain yang juga harus diperhatikan saat melakukan scouting seperti 

penyediaan green room, lokasi parkir, lokasi generator, lokasi make–up, dan lain-

lain (hlm. 34-35).  

2.3.3. Manajemen Lokasi  

Menurut Rea dan Irving (2006) dalam menggunakan suatu tempat/wilayah 

sebagai lokasi shooting, seorang produser/manajer produksi harus menanamkan 

keyakinan dan kepercayaan kepada seluruh crew produksi bahwa berapapun 

jumlah biaya sewa lokasi shooting, mereka harus memiliki rasa kepemilikan 

dengan cara mengembalikan lokasi seperti semula. Bagaimanapun juga tindakan 

ini merupakan salah satu bentuk sikap profesionalitas mereka (hlm. 99). Hal 

tersebut perlu diingat dan dilakukan setiap crew karena akan berdampak baik 

apabila suatu saat mereka membutuhkan lokasi tersebut untuk shooting kembali 

(Saroenggalo, 2008, hlm. 119). 
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 Menurut Barnwell (2008) memastikan keselamatan para talent dan crew 

dapat dilakukan dengan menjaga keamanan dan keselamatan selama produksi 

(hlm. 60). Honthaner (2010) pun menambahkan bahwa ada beberapa peraturan 

umum dalam keamanan yang harus diperhatikan antara lain menggunakan pakaian 

dan alat keamanan sesuai dengan kebutuhan, tidak menggunakan perhiasan secara 

berlebihan, serta menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan area kerja (hlm. 

313).    

Menurut Honthaner (2010) ada lima poin solusi yang dapat dilakukan 

apabila crew produksi mengalami konflik dengan masyarakat setempat antara 

lain: 

1. Memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. 

2. Mau mendengarkan pendapat orang lain. 

3. Mengungkapkan keinginan dan kebutuhan masing-masing. 

4. Menggunakan bahasa tubuh yang baik ketika berkomunikasi misalnya 

menatap mata ketika berbicara dengan orang lain. 

5. Menghindari sarkasme (hlm. 318).   

Saroenggalo (2008) menambahkan apabila ada ketegangan yang terjadi 

antara pemilik dan penyewa harus diselesaikan pada saat shooting di lokasi 

tersebut. Minimal suasana berpamitan harus sama baiknya dengan suasana ketika 

rombongan crew datang ke lokasi (hlm. 119). 

Manajemen Produksi..., Shiela Gita, FSD UMN, 2015



11 

 

2.4. Schedule 

Salah satu tugas produser setelah membedah script adalah menyusun jadwal 

shooting. Penyusunan jadwal shooting dibuat untuk mengelompokkan scene yang 

akan diambil per harinya agar dapat menghemat waktu, tenaga dan sumber daya.  

Hal ini akan sangat berkaitan erat dengan budget (Rea & Irving, 2010, hlm. 63). 

 Honthaner (2010) juga menegaskan bahwa membuat jadwal shooting 

bukan merupakan sesuatu yang bersifat pasti karena dapat berubah seiring dengan 

faktor yang mempengaruhi pembuatannya (hlm. 86).   

2.5. Budget  

Budget merupakan parameter terhadap apa yang bisa dan tidak bisa diperoleh 

dalam suatu produksi film. Budget terdiri dari rincian uang yang akan dikeluarkan 

untuk menyelesaikan proyek film yang meliputi seluruh proses dari praproduksi 

hingga pasca produksi. Dengan menyusun budget, seorang produser dapat 

menentukan kualitas apa yang akan digunakan di dalamnya. Oleh karena itu, 

kecerdasan sangat dibutuhkan dalam penyusunan budget terutama pada film low-

budget (Rea & Irving, 2010, hlm. 77). 

2.5.1. Budget Controlling  

Gates (2013) menjelaskan bahwa mengontrol budget sangat penting dilakukan 

sebagai pertanggungjawaban produser terhadap pemodal. Mereka dapat 

mengambil alih suatu produksi apabila kontrol terhadap budget tidak dilakukan 

dengan benar. Salah satu metode untuk mengontrol budget dalam film adalah 
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melakukan pemeriksaan terhadap cash flow (alur kas). Memeriksa pengeluaran 

alur kas ini penting dilakukan setiap minggunya agar produser dapat mengukur 

biaya aktual dalam suatu produksi. Jika terdapat angka-angka diluar estimasi 

awal, baik lebih tinggi atau pun lebih rendah harus segera dipublikasikan kepada 

unit yang bersangkutan. Hal seperti ini harus dibicarakan dalam keadaan yang 

nyaman kepada setiap crew untuk menghindari rumor yang beredar selama 

produksi (hlm. 106-108, 111-112). 

2.5.2. Bentuk Budget 

Menurut Rea dan Irving (2010) budget dibagi menjadi 2 bagian yaitu top sheet 

dan budget detail. 

1. Top Sheet 

Budget top sheet merupakan ringkasan garis besar yang berhubungan 

dengan keperluan pembuatan suatu film. Bentuk ini tergolong pada kategori 

besar yaitu meliputi subtotal setiap kategori, above the line, below the line, 

contingency, dan grand total (hlm. 78). 

 Above the line meliputi pembayaran yang ditujukan untuk 

produser, sutradara, penulis dan aktor. Sedangkan below the line meliputi 

personel produksi lainnya dan sumber daya yang dibutukan dalam produksi 

film (hlm. 78). 

2. Budget Detail 
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Budget detail merupakan rincian daftar yang terkandung dalam setiap 

kategori. Sebagai contoh, kategori equipment dalam top sheet meliputi 

kamera, baterai, lampu di dalam budget detail (hlm. 79). 
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