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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Film merupakan karya kolektif dari sekelompok orang dengan peranan, pekerjaan, 

dan tanggung jawab masing-masing. Producer, director, DOP, production 

designer, set & prop master, sound director hingga editor, tiap bagian saling 

berkaitan untuk menghasilkan sebuah film. 

Porsi pekerjaan dan tanggung jawab penulis dalam film pendek Kunang-

Kunang adalah sebagai set and prop master meliputi perancangan desain set & 

properti sampai pada pengaplikasiannya. Tahapan kerja dimulai dari script 

breakdown, riset, mencari lokasi dan properti, perancangan desain, pembuatan 

hingga pembongkaran. Set and prop master bekerja pada masa pra-produksi 

hingga produksi. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh set and prop master dalam film 

Kunang-Kunang antara lain: menganalisa script, memilih scene mana yang harus 

dibangun dan scene mana yang dapat dicari atau sewa. Kemudian diatur langkah-

langkah untuk membuat daftar set & properti dalam set & property grouping. 

Juga mencari referensi set dan properti yang dibutuhkan untuk scene gubuk dan 

scene mobil pembasmi serangga. 

Dari referensi-referensi yang didapat, mulai dibuatlah sketsa rancang 

bentuk set dan properti tiap scene dalam naskah. Dibuatlah gambaran denah posisi 

properti pada scene gubuk untuk dijadikan panduan set and prop master dalam 

Proses Eksekusi..., Sohali, FSD UMN, 2014



34 
 

membangun gubuk dan peletakan properti saat produksi. Tahapan diskusi 

dilakukan antara set and prop master dengan director, producer dan DOP untuk 

membahas konsep rancangan desain yang telah dibuat sebelumnya. Konsep ini 

nantinya akan dijadikan panduan set and prop master mendesain dan membangun 

set gubuk dan set mobil serangga. 

Proses diskusi bersama director, DOP, dan production designer 

merupakan hal yang penting, karena dalam proses pembuatan film, seorang set 

and prop master, director, DOP, dan production designer harus memiliki visi 

yang sama mengenai visualisasi yang akan ditampilkan dalam sebuah film agar 

dapat menghasilkan sebuah film yang utuh. Namun, hal ini tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, set and prop master hanya berdiskusi dengan director 

saja. Diskusi dengan DOP dan production designer jarang terjadi karena ada jarak 

libur Idul Fitri sehingga komunikasi terhambat. Hal ini berdampak pada 

pembuatan set mobil pembasmi serangga, yaitu pada desain plat nomer dan nama 

perusahaan pembasmi serangga. Dari yang direncanakan yaitu PT. Insekta Indah 

dengan plat nomer B 35473 Y, akhirnya menjadi HOLYNSECT dengan plat 

nomer B 33 MAN.  

Dalam pelaksanaan di lapangan, konsep yang dirancang berubah 

menyesuaikan budget yang dianggarkan producer. Perubahan terjadi dalam 

pengadaan bahan material yang digunakan. Konsep awal set gubuk dengan bahan 

triplek berubah memakai bahan kardus bekas. Sedangkan untuk set mobil 

pembasmi serangga terdapat perubahan pada pengadaan mobil, dari mobil tipe 

Isuzu panther pick up 2002 putih menjadi suzuki carry pick up tahun 2010. 
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Tabel 5.1 Set grouping 

Scene Gubuk Mobil pembasmi serangga 

Referensi 

Internet 

 

 

 

Bantar Gebang 

 

 

 

Internet 

Sketsa 

 

 

 

  

 

5.2. Saran 

Penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Berdasarkan 

pengalaman yang telah dihadapi, untuk proses pengaplikasian desain set 

sebaiknya dilakukan step by step seperti yang telah dipaparkan pada Bab II (point 
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2.2). Agar proses pengaplikasian desain set berjalan baik, perencanaan dilakukan 

secara matang dan proses dilakukan secara urut.  

Selain itu komunikasi antar crew yang terkait sangatlah penting agar 

didalam proses pra-produksi hingga produksi tidak terjadi miscommunication 

dalam membangun sebuah visi yang akan dituju. Penyatuan visi antara seluruh 

tim menentukan hasil akhir apakah baik maupun buruk. 

Memperbanyak melakukan riset dari segala sumber dan menonton film-

film yang mempunyai style yang serupa untuk memperkaya pengetahuan dalam 

membuat set dan properti yang akan dibuat sangat penting. Dalam film pendek 

Kunang-Kunang penulis melakukan riset terhadap gubuk-gubuk yang terdapat di 

Bantar Gebang dan melakukan komunikasi dengan pemilik gubuk sekitar untuk 

biaya pembuatan gubuk. Kemudian penulis mencari referensi di internet dalam 

mencari bentuk gubuk yang ideal untuk film pendek Kunang-Kunang. 

Ketika bekerja dengan budget yang terbilang minim, seorang set and prop 

master harus dapat memilah-milah kembali kebutuhan set dan properti yang harus 

dibeli maupun disewa berdasarkan prioritasnya. Dengan budget minim ini maka 

seorang set and prop master harus sigap memutar cara untuk menyediakan pilihan 

lain tanpa membuat bengkak anggaran yang sudah ada. Hal ini dapat diakali 

dengan mengurangi pembelian dengan cara menyewa atau meminjam kebutuhan 

set dan properti sehingga tidak perlu untuk menambah biaya lagi, jika dibutuhkan 

pembangunan bahan material di beli di tempat-tempat barang bekas. 
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Untuk pembuatan set di lokasi, dibutuhkan izin pemilik tempat baik itu 

rumah maupun tanah lapang. Penulis melakukan pendekatan terhadap masyarakat 

setempat dan mencari tahu tentang tata cara perizinan di daerah tersebut. Salah 

satu caranya adalah mengunjungi warung kopi di daerah sekitar. Penulis secara 

tidak langsung mulai mewawancarai pemilik warung kopi tersebut, Abah Banyar. 

Tutur bahasa yang sopan, sikap yang ramah, dan tetap rendah hati adalah modal 

penulis untuk memberikan kenyamanan kepada nara sumber dan menerima 

kehadiran kami.  

Ijin diperoleh baik itu dari pengelola TPA maupun dari masyarakat sekitar 

dan syuting bisa berlangsung dengan aman selama 4 hari 3 malam, sampai pada 

pembongkaran kami juga melakukan izin pada pengelola TPA tersebut dan pamit 

kepada masyarakat sekitar untuk meninggalkan tempat.   
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