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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum 

Manajemen lokasi indoor dan outdoor di rumah susun dalam film “Maya” 

merupakan topik utama yang akan dibahas penulis dalam laporan Tugas Akhir ini. 

Manajemen lokasi selama praproduksi hingga produksi perlu diperhatikan terus 

menerus terutama pada lokasi yang padat seperti rumah susun. Berdasarkan UU 

No.16 tahun 1985 tentang rumah susun, rumah susun diartikan sebagai bangunan 

gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal 

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki 

dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.  

 Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan naratif. Menurut Creswell (2009), 

penelitian kualitatif berarti mengeksplorasi dan memahami sesuatu yang dianggap 

sebagai permasalahan individu atau kelompok. Penelitian ini dimulai dengan 

pertanyaan-pertanyaan secara umum, kemudian pengumpulan data-data dari 

partisipan, menganalisa data-data, dan terakhir peneliti membuat interpretasi dari 

analisa data tersebut (hlm. 4). Pendekatan studi pustaka berarti peneliti 

memperoleh suatu teori umum yang didasarkan pada pandangan terhadap 

partisipan, sedangkan pendekatan naratif berarti peneliti mempelajari kehidupan 
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suatu individu yang kemudian akan diceritakan kembali ke dalam bentuk 

deskripsi naratif (hlm. 13).  

3.2. Sinopsis 

Maya bersama ayahnya, Anthony, pindah ke sebuah rumah susun setelah Anthony 

kehilangan pekerjaannya (PHK). Perpindahan ini dilakukan tanpa adanya 

kehadiran istrinya yaitu Amanda yang memutuskan untuk berpisah karena tidak 

dapat menerima keadaan ekonominya yang baru. Ketika malam tiba, Maya yang 

tidur bersama Anthony, tiba-tiba mendengar suara yang belum pernah ia dengar 

sebelumnya yaitu suara dengkur Anthony. Maya penasaran dengan suara tersebut 

dan mencoba menghentikannya namun hal itu tidak berhasil. Keesokan harinya, 

Maya mulai memperhatikan gerak-gerik Anthony yang dirasanya berubah. 

Menurutnya, hal itu disebabkan karena suara dengkuran yang dikeluarkan 

Anthony.  

3.2.1. Posisi Penulis 

Pada film “Maya” penulis berperan sebagai produser yang bertugas mengurus 

seluruh proses administrasi kebutuhan shooting dan manajemen lokasi indoor 

maupun outdoor pada proses praproduksi hingga produksi.  

3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan ini adalah 

1. Script 

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



16 

 

2. Timeline produksi  

3. Budget film  

3.3. Tahapan Kerja 

Penulis selaku produser sekaligus manajer produksi dalam proyek ini memiliki 

tahapan kerja sebagai berikut: 

3.3.1. Praproduksi 

Pada tahap praproduksi, produser bertugas dalam: 

1. Membentuk crew produksi 

Mencari dan menyusun crew sesuai dengan kebutuhan produksi film pendek 

“Maya”.  

2. Menyusun timeline produksi 

Memperkirakan estimasi waktu yang dibutuhkan selama praproduksi hingga 

pasca produksi sesuai dengan kepentingan script. 

3. Membuat budget film 

Menyusun budget sesuai dengan timeline produksi yang sudah dibuat.  

4. Membuat proposal film 

Membuat proposal yang berisikan gambaran singkat mengenai film pendek 

“Maya” seperti premis, sinopsis, track record crew yang bertugas, 
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moodboard film, timeline dan budget, tujuan distribusi film “Maya”, serta 

jenis-jenis sponsor yang ditawarkan.  

5. Mencari dana film  

Mengusahakan pencarian dana melalui berbagai cara antara lain patungan per 

minggu, penawaran sponsor (product placement), pencarian donatur, menjual 

barang-barang bekas, dan berjualan makanan. 

6. Melakukan pencarian lokasi 

Mencari referensi dan daftar rumah susun di Jakarta, mendatangi lokasi dan 

memberikan hasil pencarian kepada setiap kepala departemen berupa location 

report.  

7. Memberikan location report  

Foto setiap lokasi rumah susun dikelompokkan berdasarkan letak lokasi 

tersebut. Disertakan pula kontak pengurus dan harga sewa pada setiap lokasi.  

8. Mencari talent dan mengadakan casting 

Mengadakan open casting berdasarkan kriteria yang dibutuhkan sutradara, 

membuat janji dengan talent dan melakukan negosiasi  fee talent tersebut. 

9. Mengadakan rapat  

Mempertemukan seluruh crew produksi untuk menjelaskan segala hal yang 

berkaitan dengan produksi seperti lokasi, talent, jadwal dan pantang makanan 

tertentu, serta mengontrol progress kerja masing-masing departemen.  

10. Mengurus peminjaman alat 
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Mendaftar segala kebutuhan alat yang dibutuhkan dan mengatur jadwal 

peminjaman alat sesuai dengan jadwal recee dan shooting yang telah 

ditentukan. 

11. Berkonsultasi dengan sutradara 

Berdiskusi dengan sutradara mengenai lokasi yang akan dijadikan sebagai 

lokasi shooting. Lokasi yang akan digunakan merupakan hasil kesepakatan 

antara visi dan misi sutradara serta kemampuan anggaran produksi.  

12. Melakukan perizinan dan negosiasi harga  

Setelah bersepakat mengenai lokasi shooting, penulis langsung menghubungi 

pengurus lokasi yang bersangkutan untuk melakukan perizinan dan 

bernegosiasi harga. Hal tersebut juga berlaku saat mengurus kontrak dengan 

talent.  

13. Melakukan location scouting 

Memeriksa kebutuhan shooting di lokasi seperti persediaan dan kebersihan 

green room, toilet, daya listrik, pengelolaan air bersih, lokasi parkir, 

warung/mini market terdekat. 

14. Mengurus penyediaan catering dan mobil rental 

Menyusun jadwal dan jumlah konsumsi per hari dan melakukan negosiasi 

harga baik dengan pemilik catering maupun penyewa mobil.  
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3.3.2. Produksi  

Pada tahap produksi, penulis sebagai produser bertugas dalam: 

1. Memastikan mobil rental dan catering sampai tepat waktu  

Pada H-1 sebelum shooting, penulis memastikan kembali jadwal berangkat 

supir agar tidak datang terlambat dan apabila ada masalah mengenai waktu 

keberangkatan penulis dapat mengantisipasi alternatif lain. Selain itu, penulis 

juga memastikan datangnya catering sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati bersama karena apabila jadwal makan terlambat hal ini dapat 

mengakibatkan jadwal mulai shooting terlambat. 

2. Menjemput dan mengantar talent  

Selain sebagai produser, penulis juga bertanggung jawab sebagai talent 

coordinator. Penulis bertanggung jawab menjemput talent ke lokasi shooting 

dan mengantar talent sampai ke rumah dengan selamat.   

3. Mengawasi  dan memastikan jalannya produksi sesuai dengan target 

Terkadang jadwal per shot yang telah ditentukan dapat meleset kapan saja. 

Penyebabnya disebabkan banyak faktor antara lain talent anak yang kelelahan 

atau cahaya matahari yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan scene. Hal 

itu mengakibatkan beberapa scene yang sudah dijadwalkan harus digeser di 

hari-hari berikutnya. Dengan begitu, penulis sebagai manajer produksi harus 

dengan cepat mengambil keputusan untuk menukar dengan scene yang lebih 

ringan atau scene yang tidak membutuhkan cahaya matahari.   
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4. Berkomunikasi dengan pengurus rumah susun 

Di tengah proses shooting, biasanya beberapa pengurus rumah susun akan 

datang untuk mengontrol kegiatan shooting. Dalam kondisi tersebut, sebagai 

produser, penulis harus mampu menjelaskan apabila ada pertanyaan-

pertanyaan mengenai proses shooting agar tidak menimbulkan kerancuan 

yang berdampak pada keributan antara pengurus dengan seluruh crew yang 

bertugas.  

5. Menyediakan kebutuhan talent 

Sebagai produser, penulis harus dengan sigap memenuhi kebutuhan talent 

selama masih memungkinkan. Misalnya seperti talent anak yang meminta 

permen atau minuman dingin dan talent ayah (Anthony) yang tiba-tiba sakit 

leher sehingga membutuhkan refleksi/tukang pijat.  
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