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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sepanjang pengalaman penulis menjadi produser film pendek, memproduksi film 

“Maya” menjadi suatu pengalaman yang banyak memberi tantangan dan 

pengetahuan baru bagi penulis. Tantangan karena harus belajar berkomunikasi 

dengan baik dan menambah pengetahuan dalam memahami hal-hal kecil yang 

perlu diperhatikan di dalam rumah seperti air dan listrik. Sebenarnya, penulis 

tidak menemukan kendala atau permasalahan yang berat selama berada di rumah 

susun baik lokasi indoor maupun outdoor karena semua kendala tersebut dapat 

teratasi dengan banyak solusi. Selain itu, persepsi awal penulis mengenai warga 

rumah susun yang beringas pun salah. Namun, tetap saja sebagai pendatang, perlu 

adanya sikap menghormati dan menghargai warga yang tinggal di daerah tersebut 

seperti istilah “anda sopan, kamipun segan”.  

Tugas seorang manajer lokasi meliputi beberapa hal antara lain pencarian 

lokasi, mengajukan perizinan, location scouting dan manajemen lokasi shooting. 

Namun, sesuai dengan rumusan masalah penulis dalam laporan Tugas Akhir ini 

yaitu mengenai manajemen produksi yang dibatasi dengan manajemen lokasi, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa melaksanakan location scouting 

merupakan kunci utama dalam menjalankan manajemen produksi di rumah susun. 

Sebenarnya, dimanapun lokasinya, location scouting tetap harus dilakukan dengan 

teliti. Hanya saja, ketelitian tersebut perlu ditingkatkan pada lokasi-lokasi yang 
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padat/ramai dan rawan keamanannya seperti pada rumah susun. Fungsi utamanya 

adalah untuk mengantisipasi lebih awal hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan 

produksi film baik dari segi internal maupun eksternal. Hal tersebut berfungsi 

untuk menghindari bertambahnya jadwal shooting dan menghemat biaya-biaya 

tidak terduga selama produksi.   

 Selain itu, cara bersikap dan berkomunikasi yang baik dengan warga 

sekitar juga dapat membantu penulis dalam melaksanakan manajemen produksi di 

rumah susun. Hal tersebut perlu dilakukan guna menunjukkan keterbukaan crew 

terhadap warga sekitar untuk menghindari kesan sombong dan tertutup. Apabila, 

crew terlalu eksklusif/menutup diri, maka hal tersebut akan mengundang rasa 

penasaran warga yang biasanya akan memancing keramaian di sekitar lokasi 

shooting. 

5.2. Saran 

Selain menjadi kunci dalam memulai proses shooting, lokasi juga merupakan 

fondasi awal untuk membangun dunia film yang diinginkan sutradara. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis berharap agar peneliti selanjutnya, 

terutama manajer produksi/manajer lokasi lebih memahami dan melaksanakan 

tahap-tahap pencarian lokasi yang tepat. Oleh karena itu, sebelum diajukan ke 

sutradara, pastikan dahulu bahwa lokasi tersebut sesuai dengan kemampuan 

anggaran produksi, status perizinannya jelas dan sesuai dengan visi sutradara agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.  
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 Di samping itu, permasalahan lain yang tidak dapat diprediksi ketika 

melakukan shooting adalah masalah cuaca terutama pada lokasi outdoor. Saran 

penulis terhadap kondisi ini adalah manajer produksi harus lebih aktif dalam 

memantau prakiraan cuaca setiap harinya agar proses shooting yang sudah 

dipersiapkan pada hari tersebut tidak berakhir sia-sia.  
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