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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis berperan sebagai produser dalam film tersebut bertugas untuk melancarkan 

proses pre – production, production dan mewujudkan visi sutradara dengan 

menggunakan dana secara efisien dan akurat. “Memoir” menceritakan Patrick 

adalah seorang dokter yang ternama dengan riset metode penyembuhannya, akan 

tetapi ia mengidap mental compulsive hoarding disorder dikarenakan tidak dapet 

melepaskan memori akan istrinya yang telah meninggal dunia. 

 

3.2. Hoarding disorder 

Menurut Toling (2013) Hoarding disorder merupakan penyakit turunan dari 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) yang menyebabkan penderita tersebut 

mengumpulkan barang – barang yang sudah tidak terpakai hingga menimbun (hlm. 

13). Tolin (2013) berkata bahwa penderita hoarding disorder sulit untuk memilih 

barang – barang yang berguna dan tidak berguna, dikarenakan penderita 

beranggapan barang tersebut memiliki makna atau arti (hlm. 15).  

 Tolin (2013) juga mengatakan bahwa barang – barang yang disimpan oleh 

penderita hoarder disorder bisa berupa seperti kardus, sampah, botol plastik, dan 

boneka. (hlm. 13) Tolin menjelaskan hoarding disorder merupakan penyakit 

memiliki resiko yang tinggi seperti masalah pernapasan, kebakaran, hingga masalah 
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kesehatan dan apabila umur dari penderita semakin bertambah akan semakin 

berbahaya (hlm. 15). 

3.3. Deskripsi Karya 

 Sinopsis 

Patrick, seorang dokter jantung ternama karena riset metode penyembuhannya yang 

sukses. Namun ia mengidap penyakit mental compulsive hoarding disorder karena 

tidak bisa melepaskan memori akan istrinya yang meninggal karena kecelakaan. 

Sejak mengidap penyakit tersebut karir Patrick turun dan terancam gelar 

kedokterannya dicabut terutama saat pasiennya, istri dari Edo meninggal setelah 

dioperasi beberapa minggu kemudian.  

Patrick kemudian bertemu teman lamanya, Jason yaitu seorang jurnalis 

yang akhirnya mengkhianati Patrick dengan mengumbar tentang penyakit hoarding 

disorder yang diidapnya. Patrick lalu berusaha mempertahankan memori akan 

istrinya, saat ia mendapat tuntutan dan ancaman karir. Sehingga suatu hari polisi 

mendatangi rumah Patrick untuk menjemput paksa Patirck ke pengadilan karena 

tuntutan yang diajukan Edo. 

 Posisi Penulis 

Dalam produksi film pendek ini, penulis adalah seorang produser yang bertanggung 

jawab untuk mengelola semua hal yang berhubungan dengan pembuatan film 

pendek berjudul “Memoir” yang dimulai dari proses development, pre – 

production, production, hingga post production. Penulis melakukan breakdown 

dari script, pembuatan timeline produksi, dan membuat rancangan biaya produksi. 
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selain itu penulis juga memeriksa proses setiap departemen secara berkala dan pada 

tahan production, penulis bertanggung jawab dalam mengurusi izin serta 

menanggulangi masalah yang muncul di lokasi. 

 

3.4. Tahap kerja 

Berikut adalah penjabaran tahap – tahap proses kerja dari peran penulis sebagai 

produser dalam produksi film pendek berjudul “MEMOIR” pada tahap pre – 

production dan production: 

 

 Pre - production 

Setelah script selesai dibuat dan disepakati, produser mengadakan rapat yang 

dipimpin oleh sutradara untuk membahas script dengan seluruh anggota kru. 

Tujuan dari rapat adalah untuk menyatukan visi dalam film pendek yang akan 

diproduksi. Setelah dilakukan revisi dan disepakati bersama, tahap selanjutnya 

produser dan sutradara melakukan script locked. Hal ini disepakati oleh produser, 

sutradara dan script writer tidak melakukan perubahan apapun dan menjadikan 

script tersebut sebagai acuan dalam pembuatan film pendek ini. Setelah itu, 

produser membuat script breakdown yang mengelompokan cast, extras, location, 

set, property, costume yang ada dalam script.  

Kemudian dari script breakdown tersebut penulis membuat rancangan 

anggaran dana untuk produksi. Produser juga membuat rancangan timeline 

produksi untuk menghitung waktu dan tanggal dimana seluruh anggota kru dan 

talent dapat melakukan proses produksi. Produser juga menyusun jadwal kerja 
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hingga deadline yang ditentukan untuk menyelesaikan semua proses produksi. 

Rancangan anggaran dana dan timeline produksi tersebut dipresentasikan kepada 

seluruh anggota kru secara serentak agar seluruh kru mengetahui batasan anggaran 

dana dan waktu yang dimiliki untuk masing – masing departemen. 

 Setelah itu lokasi yang sudah di temukan dan disepakati, dilakukan location 

locked antara produser, sutradara, dan director of photography (DOP), produser 

bertugas untuk mengurus perizinan peminjaman lokasi kepada pengelola atau 

pemilik lokasi tersebut. Demikian pula hal yang sama dengan contract talent, 

setelah produser dan sutradara melakukan cast locked, produser memberikan 

contract kepada talent untuk ditandatangani sebagai bukti perjanjian keterikatan 

kerja sama dan kesepakatan – kesepakatan yang telah disetujui. 

 Setelah itu produser mulai mencari tempat penyewaan alat – alat yang akan 

digunakan pada saat produksi, dari peminjaman alat yang berada dikampus hingga 

peminjaman alat yang berada di luar kampus. Dalam hal ini sutradara juga 

berkontribusi dalam meminjamkan peralatan yang dapat mendukung dan 

membantu menurunkan biaya produksi yang berlebih pada anggaran dana peralatan 

produksi. 

 Pada tahap pre- production, produser melakukan peninjauan secara berkala 

untuk memajukan yang telah dilakukan oleh setiap departemen. Jika pada tiap 

departemen muncul suatu masalah, produser turut serta untuk membantu mencari 

solusi terhadap masalah yang ada pada pelaksanaan kerja tiap departemen. produser 

juga bertanggung jawab dalam menjaga waktu dan anggaran dana produksi yang 

telah dibuat. Dalam hal ini, produser selalu bertanya kepada pemimpin tiap 
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departemen mengenai daftar kebutuhan yang mereka akan digunakan, seperti: 

apakah ada cara lain untuk mendapatkan barang tersebut dengan tanpa membeli, 

apakah ada tempat lain yang lebih murah untuk membeli barang tersebut, mana dari 

barang tersebut yang lebih efisien dan efektif, apakah barang tersebut benar – benar 

di butuhkan 

 Pada tahap ini, produser menentukan deadline kepada departemen kreatif. 

Produser menetapkan waktu kepada production designer, seperti waktu untuk 

merancang desain untuk produksi film ini, mencari property, membuat property, 

dan mencari lokasi dengan anggaran dana yang telah ditentukan. Sama halnya 

dengan sutradara, produser menyusun jadwal untuk melakukan casting, 

menentukan talent, dan memutuskan lokasi. produser juga membuat rancangan 

jadwal untuk melakukan recce, reading, dan rehearsal. Setelah itu produser 

membuat jadwal untuk sutradara dan director of photography (DOP) untuk 

membuat shot list 

 

 Production 

Pada tahap production, produser mengurus peminjaman alat – alat untuk produksi 

dari mengambil alat – alat di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan 

memastikan alat yang di pinjam dari luar Universitas Multimedia Nusantara benar 

dan tidak ada kekurangan. Setelah itu produser adalah orang yang pertama kali tiba 

di lokasi dan melakukan konfirmasi izin terhadap petugas keamanan yang ada 

ditempat. 
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 Produser selalu menaati jadwal yang telah dibuat, mengkoordinasi seluruh 

departemen agar melakukan sesuai dengan jadwal dan mengusahakan untuk tidak 

melewati waktu yang telah dibuat dan disepakati. produser juga harus memastikan 

departemen kreatif tepat waktu sesuai dengan jadwal, lalu kemudian 

mempersiapkan set yang akan menjadi tempat untuk melakukan shooting.  

Produser juga mengatur konsumsi dari setiap kru dari semua departemen 

dan juga talent, mengatur kedatangan setiap kru dan mempersiapkan kamera dan 

peralatan lainnya, sementara talent melakukan rehearsal dengan sutradara. Setelah 

semua siap, talent diperbolehkan berada di set dan shooting dimulai. Apabila pada 

saat proses shooting terjadi mengalami kesulitan, produser juga bertanggung jawab 

untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat.
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