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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Umum 

Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai produser. Menurut 

penulis, sebagai seorang produser sangatlah penting untuk melakukan analisa 

terlebih dahulu, kemudian melihat kembali apa saja yang telah dipelajari dengan 

keadaan yang dihadapi di lapangan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan 

produser yang menghadapi permasalahan di lapangan. Dalam laporan Tugas 

Akhir ini penulis menggunakan teori kualitatif oleh Creswell (2013), bahwa teori 

ini dipakai untuk memahami kehidupan sosial dan masalah yang terjadi pada 

individu atau kelompok. Metode kualitatif digunakan agar dapat menjelaskan 

keadaan atau masalah yang dihadapi oleh seseorang atau masyarakat (hlm. 47-48). 

Dalam proyek ini, produser harus menganalisa konsekuensi yang terjadi karena 

adanya perubahan naskah. 

3.1.1. Sinopsis Naskah Terakhir 

Magda dan Saulus merupakan dua orang kakak beradik laki-laki dan perempuan 

yang sedang menyelamatkan dirinya dari wabah yang disebabkan oleh radiasi. 

Pemerintah terkesan berupaya untuk menyelamatkan rakyatnya yang berada di 

zona radiasi dengan memberikan informasi melalui radio karena televisi dan 

media audio visual saat itu dinon-aktifkan. Ketika persediaan air bersih mulai 

habis, pemerintah menganjurkan orang-orang untuk minum air ledeng yang justru 

memperburuk kondisinya hingga mengirim ahli-ahli untuk mengindentifikasi 
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seberapa besar wabah tersebut sudah berkembang. Akhirnya, mereka berdua 

dikurung di dalam rumah mereka sendiri dan dibiarkan saja. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film ini, penulis berperan sebagai produser yang mengatur seluruh 

kegiatan produksi film pendek Genesis.  

 Tahapan Kerja 

Sebagai seorang produser, penulis harus mempersiapkan dengan baik seluruh 

persiapan produksi hingga pasca-produksi. Awalnya proyek film ini berjudul 

GeneSist yang mengisahkan dua orang kakak beradik yang berusaha untuk 

melarikan diri dari musibah atau bencana yang terjadi secara alamiah di suatu 

kota. Mereka berdua melarikan diri menggunakan kapal yacht yang sudah 

ditinggal pemiliknya dengan harapan mereka selamat. Alhasil, mereka terdampar 

di tengah laut karena kehabisan bensin dan mereka berasumsi bahwa populasi 

manusia akan punah. Mereka berdua pun akhirnya berhubungan intim untuk 

melestarikan peradaban manusia. 

 Pada produksi pertama, lokasi syuting berada di pulau Kelor wilayah 

Kepulauan Seribu. Di lokasi tersebut, penulis membutuhkan transportasi berupa 

kapal yacht yang sekaligus dipakai untuk lokasi syuting sehingga kapal tersebut 

harus di-setting. Penulis menyewa dua kapal karena kebutuhan kapasitas kru, 

pemain, dan perlengkapan berhubung ukuran kapal tersebut cukup kecil. 

Sebelumnya, penulis sudah survey lokasi dan terdapat empat pulau yang menjadi 
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sasaran. Setelah ditelaah, pulau Kelor menjadi pilihan terbaik karena akomodasi 

lebih mudah dan jauh dari keramaian serta resiko berbahaya lebih kecil karena 

tidak ada hutan dan penghuni. Oleh karena itu, penulis melakukan perizinan 

melalui Dinas Pariwisata yang berlokasi di Museum Kebaharian. Untuk konsumsi 

para kru dan pemain, penulis menggunakan jasa catering menggunakan kapal 

kayu dari desa nelayan kawasan Kamal Muara. 

 Namun, setelah selesai produksi dan sudah jadi rough cut, ternyata 

hasilnya tidak sesuai kriteria Tugas Akhir karena faktor kreatif yang kurang 

memadai sehingga harus dilaksanakan syuting ulang. Berhubung adanya 

keterbatasan waktu dan tempat, syuting ulang pun dilaksanakan dengan naskah 

yang berbeda. Perubahan naskah ini melibatkan pertanggungjawaban yang besar 

ke seluruh kru film khususnya produser. Penulis mengadakan pertemuan dengan 

kru yang lama untuk menjelaskan situasinya. Beberapa kru yang lama masih dapat 

membantu pelaksanaan produksi yang baru kemudian penulis merekrut baru 

sisanya yang perlu digantikan. Para pemain lama pun diberikan penjelasan 

mengenai perubahan naskah yang membutuhkan pemain baru. Berikut adalah 

penjelasan spesifik mengenai tahapan kerja yang menggunakan naskah yang baru 

yaitu Genesis: 

3.2.1. Pra-produksi 

1. Memastikan kembali naskah yang baru 

Penting bagi penulis untuk memastikan terus bahwa naskah telah siap untuk 

diproduksi karena tanpa naskah yang sudah siap, akan menghambat jalannya 
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sebuah produksi. Naskah yang sudah siap akan digunakan untuk di-

breakdown agar dapat diketahui kebutuhan produksinya. Karena terjadi 

perubahan naskah maka penulis tetap harus memastikan kembali naskah yang 

baru siap untuk diproduksi. 

2. Membuat jadwal produksi dan anggaran yang baru 

Jadwal dan anggaran adalah dua elemen penting dalam jalannya sebuah 

produksi. Oleh karena itu, sebagai seorang produser harus bisa berpikir secara 

efisien untuk menjaga jadwal produksi agar on time dan on budget. Penting 

dalam hal ini membuat beberapa rencana dalam kedua elemen tersebut agar 

jika ada hal yang menyimpang, produksi akan tetap terkendali karena sudah 

ada back up plan sebelumnya. Dalam kasus ini, penulis melakukan penulisan 

anggaran dan timeline yang baru karena harus syuting ulang. 

3. Mengadakan rapat saat pra-produksi bersama production department  

Pra-produksi adalah masa persiapan yang sangat penting dalam proses 

berjalannya pembuatan sebuah film. Karena itu, semua rapat pra-produksi 

harus diikuti dengan rutin agar dapat mengikuti perkembangan naskah dan 

harus dipastikan semua kebutuhannya sudah atau dapat terpenuhi dengan baik 

dan efisien. Dalam rapat ini, produser perlu memberikan penjelasan mengenai 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

4. Memberikan penjelasan mengenai perubahan naskah terhadap kru 

Analisis Konsekuensi... Bima Satyawan, FSD UMN, 2016



17 
 

Penulis sudah melaksanakan produksi sebelumnya. Namun, hasil produksinya 

tidak menyanggupi kriteria Tugas Akhir dari segi kreatif sehingga harus 

melakukan syuting ulang. Oleh karena itu, penulis sebagai produser 

bertanggung jawab atas peristiwa ini. Penulis harus memberikan penjelasan 

mengenai masalah-masalah perubahan naskah pada kru. Setelah kru 

memahami akan apa yang terjadi, penulis melakukan recruitment ulang. 

Apabila ada kru yang tidak sanggup untuk membantu produksi lagi, maka 

penulis akan mencari penggantinya. Tentunya kru yang awal akan diberikan 

apresiasi karena sudah membantu pada produksi awal dengan tetap 

mencantumkan namanya di credit title. 

5. Mengatur permasalahan lokasi dan peralatan yang dibutuhkan untuk produksi 

dengan menyesuaikan anggaran 

Mengatur lokasi yang cocok dengan keinginan sutradara dan tim art 

sangatlah penting untuk dilakukan oleh seorang produser. Lokasi dan 

peralatan merupakan aspek penting dalam persiapan produksi. Tugas 

produser dalam hal ini adalah memastikan lokasi serta peralatan shooting 

yang dibutuhkan dapat digunakan sesuai dengan waktu dan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

6. Mengikuti survei lokasi bersama sutradara  

Setelah anggaran lokasi ditetapkan, penulis mengadakan survei ke beberapa 

lokasi yang sekiranya sesuai dengan konsep sutradara. Berikut lokasi-lokasi 

yang telah penulis survei untuk lokasi: 
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a. Untuk lokasi pertama, penulis mendapatkan penawaran tempat di sektor 

1B Gading Serpong yang berupa kontrakan di dalam cluster.  Ketika 

melakukan survei, sutradara merasa cocok dengan tempatnya karena 

lokasi tersebut tidak terlalu ramai, posisinya cukup dekat dengan tempat 

tinggal para kru, tempat makan, dan mini market. Namun, setelah melihat 

kondisi eksterior, lokasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan 

sutradara sehingga penulis perlu mencari lokasi lain yang dapat di-cheat 

dengan rumah yang pertama.  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Cheating eksterior depan rumah di Sektor 1B 

Gading Serpong (atas) dan depan rumah di Green View 

Cisauk (bawah) 
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b. Untuk lokasi kedua, penulis mendapatkan rekomendasi mengenai tempat 

tinggal salah satu dosen di daerah Cisauk. Rumah tersebut berlokasikan di 

perumahan Green View. Setelah diperbincangkan, beliau pun menyetujui 

untuk melaksanakan produksi eksterior di depan dan sekitar rumahnya.  

7. Mencari anjing ras yang berukuran cukup besar 

Dalam naskah yang baru, terdapat peran binatang yaitu anjing untuk bagian 

yang cukup penting dalam cerita. Sutradara membutuhkan anjing ras yang 

berukuran besar seperti Herder, Rottweiler, dll. Penulis awalnya mendapatkan 

anjing Herder atau Rotweiler dari salah satu breeder di BSD namun biayanya 

cukup mahal. Setelah diperbincangkan kembali dengan sutradara, beliau pun 

menyetujui untuk anjing ras Siberian Husky bisa masuk kriteria. Akhirnya, 

penulis pun mendapatkan pinjaman anjing Siberian Husky dari saudara 

sepupu penulis yang tinggal di Bintaro. 

Gambar 3.2. Interior rumah di Sektor 1B Gading Serpong 
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Gambar 3.3. Anjing ras Herder 

 

 

 

Gambar 3.4. Anjing ras Rotweiller 
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8. Mengadakan rapat terakhir sebelum produksi 

Rapat ini sangatlah penting karena untuk memastikan segala sesuatunya 

sudah dipersiapkan menjelang hari-H shooting. Produser harus memastikan 

seluruh divisi sudah siap untuk melaksanakan produksi dan mengecek lagi 

segala persiapan yang dipersiapkan dari masa pra-produksi. 

3.2.2. Produksi 

1. Menjaga serta mengamankan lokasi saat produksi berlangsung 

Saat shooting berlangsung, seringkali terdapat hambatan saat di hari H yang 

cukup menyusahkan. Oleh karena itu, seorang produser harus memastikan 

bahwa lokasi tersebut sudah siap untuk digunakan. 

Gambar 3.5. Anjing Siberian Husky yang akhirnya dipakai 
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2. Selalu memantau waktu 

Saat produksi berlangsung, waktu harus selalu dijaga agar tidak keluar dari 

rencana. Produser dan astrada harus bekerja sama untuk selalu strict dengan 

waktu. Karena apabila salah satu scene melewati batas waktu yang 

ditentukan, hal tersebut akan mempengaruhi semua scene berikutnya pada 

hari itu terutama dalam pergerakan cahaya matahari. Apalagi jika ada 

perpindahan lokasi, diperlukan pembagian waktu yang jelas dan terencana. 

3. Mengawasi proses jalannya produksi harian 

Mengatur jadwal harian yang dimaksud adalah melakukan review keseharian 

shooting dan mencatat segala informasi selama shooting itu berlangsung. 

Pengeluaran untuk berbagai macam hal ketika produksi berlangsung seperti 

konsumsi, snack, print, dll.  

4. Mengadakan evaluasi setiap selesai syuting 

Setelah selesai syuting produser akan melakukan evaluasi agar pada keesokan 

harinya kru akan bekerja lebih baik. 
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