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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik 

serta hidayah Nya sehingga Program Pengabdian Masyarakat Tematik (Kelompok) 

dengan judul Pendampingan Produksi Dan Kampanye Film Pengurangan Risiko 

Bencana Tsunami Di Desa Sidoharjo, Kabupaten Pacitan ini telah terselenggara dan 

selesai dengan baik.  

Melihat dan mengetahui betapa bentuk geografis Kabupaten Pacitan terutama 

Teluk Teleng yang berbentuk seperti mangkok dan berhadapan langsung dengan 

samudera yang berada di jalur pertemuan lempeng samudera dengan lempeng benua 

(the ring of fire), membuat wilayah Kabupaten Pacitan mendapatkan ancaman 

bencana alam berupa gempa bumi serta gelombang tsunami. Situasi dan keadaan ini 

memicu kegelisahan. sehingga mendorong kinginan tim untuk ikut bergerak dan 

berperan serta melakukan sesuatu bagi warga masyarakat Kabupaten Pacitan, 

terutama para warga yang tinggal di Desa Sidoharjo, khususnya generasi mudanya. 

ISI Surakarta (khususnya Jurusan Seni Media Rekam) sebagai perguruan tinggi seni, 

dituntut peran atau kontribusinya terhadap peningkatan kesadaran warga masyarakat 

untuk mengurangi risiko bencana tsunami yang sewaktu-waktu dapat menimpa warga 

Kabupaten Pacitan. 

Kiranya pendampingan produksi dan kampanye film pengurangan risiko 

bencana tsunami di Desa Sidoharjo, Kabupaten Pacitan dengan metode partisipatori 

ini proses dan hasilnya bisa digunakan untuk semakin meningkatkan kapasitas 

kepedulian dan kesadaran warga, serta pihak-pihak terkait yang berkewajiban di 

dalamnya demi menekan tingginya risiko bencana tsunami yang dapat menimpa 

warga, khususnya warga Kabupaten Pacitan sewaktu-waktu. 

 

Ketua Tim 
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Abstrak 
 
 
Bentuk geografis Kabupaten Pacitan yang berbentuk mangkok, dengan 

pegunungan karst yang mengelilingi pusat kota serta batasan luarnya yang langsung 
berseberangan dengan samudera Hindia, seolah pisau bermata ganda. Letak geografis 
Kabupaten Pacitan memberikan keuntungan berupa melimpahnya keindahan alam 
yang potensial untuk dikelola sebagai tempat pariwisata, namun di sisi lain, 
berhadapan langsung dengan samudera yang berada di jalur pertemuan lempeng 
samudera dengan lempeng benua, membuat wilayah Kabupaten Pacitan mendapatkan 
ancaman bencana alam berupa gempa bumi serta gelombang tsunami. 

Penyebaran pengetahuan dan informasi yang memadai atas potensi bahaya 
bencana alam tsunami yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Teluk Teleng serta 
tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam tsunami, perlu 
mendapatkan perhatian serius dan dilakukan secara terus menerus. Pelatihan produksi 
dan kampanye film dengan metode partisipatif tentang pengurangan risiko bencana 
tsunami kepada warga masyarakat di sekitar Teluk Teleng, Desa Sidoharjo, 
Kabupaten Pacitan perlu dilakukan untuk menjaga terciptanya kesadaran serta 
kewaspadaan kolektif dari masyarakat, terhadap risiko bahaya tsunami dan sebagai 
perwujudan dari usaha untuk mengurangi dampak dari bencana alam tersebut. 
 
Kata kunci: tsunami, pengurangan risiko bencana, produksi film, partisipatif. 

 
 

Abstract 
 
 
The geographical form of Pacitan Regency in the form of a bowl, with karst 

mountains that surround the city center and its outer limits directly opposite the 
Indian Ocean, as if it were a double-edged blade. The geographic location of Pacitan 
regency provides advantages such as the abundance of natural beauty that is 
potential to be managed as a place of tourism, but on the other hand, face to face with 
ocean in oceanic plate meeting with continental plate, making Pacitan regency gets 
threat of natural disaster in the form of earthquake and tsunami waves. 

The dissemination of adequate knowledge and information on the potential 
tsunami hazard faced by communities around Teluk Teleng as well as actions to be 
taken to reduce the risk of the tsunami disaster need to get serious attention and be 
done continuously. Production training and film campaigns with participatory 
methods on tsunami disaster risk reduction to communities around Teleng Bay, 
Sidoharjo Village, Pacitan District need to be undertaken to maintain awareness and 
collective awareness of the community, against tsunami hazard and as a 
manifestation of efforts to reduce impacts of the natural disaster. 
 
Keywords: tsunami, disaster risk reduction, film produsction, participatory.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Analisis Situasi 

Bentuk geografis Kabupaten Pacitan yang berbentuk mangkok, dengan 

pegunungan karst mengelilingi pusat kota serta batasan luarnya yang langsung 

berseberangan dengan samudera Hindia, seolah pisau bermata ganda. Secara umum, 

letak geografis Kabupaten Pacitan ini memberikan keuntungan material berupa 

melimpahnya keindahan alam yang  potensial untuk dikelola sebagai tempat 

pariwisata guna  mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terbukti 

dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur berupa Jalur Lingkar Selatan (JLS) pada 

tahun 2014, PAD Kabupaten Pacitan yang disumbangkan dari sektor pariwisata terus 

mengalami grafik meningkat dari waktu ke waktu (Nurcahyo Budiyono : 2015).  

Di sisi yang lain, berhadapan langsung dengan samudera yang berada di jalur 

pertemuan lempeng samudera dengan lempeng benua (the ring of fire), membuat 

wilayah Kabupaten Pacitan mendapatkan ancaman bencana alam berupa gempa bumi 

serta gelombang tsunami (Chaeroni dkk. : 2013).  Potensi bencana ini juga diperjelas 

dengan peta geospasial risiko tsunami keluaran Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), yang memperlihatkan hampir sepanjang daratan di Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan samudera Hindia, mempunyai risiko tinggi menghadapi 

ancaman bahaya tsunami (http://geospasial.bnpb.go.id).  

	
Gambar 1. Detail foto peta geospasial Tsunami Risk BNPB 
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
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Gambar 2. Peta Teluk Teleng Kabupaten Pacitan. 

Sumber : Google Earth 

Berdasarkan sejarah kegempaannya, pesisir Pacitan yang merupakan pantai 

berteluk ini pernah mengalami gempa bumi dan tsunami pada tahun 1818, 1840, 

1859, 1883, 1904, 1921, 1925, 1957, 1994 dan 2006 (Sunarto dan Rahayu, 2007). 

Daerah pinggiran pantai di Kabupaten Pacitan, termasuk Pantai Teleng Ria yang 

berada di bibir Teluk Teleng (Teluk Pacitan), menjadi salah satu tempat yang berisiko 

tinggi jika terjadi bencana alam tsunami. Kawasan Pantai Teleng Ria yang akan 

menjadi fokus lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk dalam 

wilayah Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Pantai pasir 

putih yang menjadi favorit wisatawan domestik ini, mempunyai panjang 3 km, 

membentang dari ujung timur hingga sisi barat Teluk Teleng. Jarak bibir pantai 

dengan pusat kota hanya 3,5 km dan dapat ditempuh 10 menit dengan kendaraan 

bermotor. Merujuk pada bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 

Desember 2004, gelombang tsunami akibat gempa bumi berkekuatan 9.2 skala 

Richter tersebut mampu menghasilkan gelombang air laut yang masuk ke daratan 

sejauh 7,5 km dari bibir pantai (Soehaimi dkk : 2005). Sedangkan berdasarkan hasil 

simulasi yang dibuat oleh Chaeroni dkk, gempa yang lebih kecil dengan kekuatan 7,7-

8,3 skala Richter, mampu menjangkau daratan sejauh 0,4 km hingga 3,8 km 

(Chaeroni dkk: 2013). Pengalaman dan kemungkinan atas jarak naiknya air laut ke 

daratan akibat terjangan tsunami, akan menjadi ancaman bencana yang serius di 

Kabupaten Pacitan mengingat rapatnya penduduk yang mendiami daerah pinggiran 
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Teluk Teleng tersebut. Sebagai perbandingan, rasio jumlah penduduk yang mendiami 

ketiga kelurahan yang berada persis di bibir pantai Teluk Teleng yaitu Sidoharjo, 

Baleharjo dan Ploso pada tahun 2010 adalah 5.473 jiwa, 3.266 jiwa dan 6.163 jiwa 

(RPDP Kelurahan Sidoharjo tahun 2013).   
 

	
Gambar 3. Peta Hunian dan Zona Genangan Tsunami Kecamatan Pacitan 

Sumber: Usman, 2013 
 

Melihat data-data di atas, penyebaran pengetahuan dan informasi yang 

memadai atas potensi bahaya bencana alam tsunami yang dihadapi oleh masyarakat di 

sekitar Teluk Teleng serta tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana alam tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius dan dilakukan secara terus 

menerus. Bukan hanya menunggu secara pasif tindakan dari pemangku kebijakan 

saja, melainkan juga pemberdayaan dan kerjasama aktif dengan unsur-unsur 

masyarakat di sekitar Teluk Teleng dengan serta melibatkan berbagai bidang keahlian 

yang dibutuhkan. Untuk itulah, intervensi di kantong-kantong komunitas masyarakat 

kemudian menjadi upaya yang penting untuk dikerjakan dalam rangka menjaga 

kesiapsiagaan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana alam tsunami ini 

(Kusnanto: 2011). Salah satu bentuk intervensi tersebut misalnya memberikan 

panduan untuk pengembangan pengetahuan serta ketrampilan dari berbagai elemen 

masyarakat di sekitar Teluk Teleng agar dapat membentuk media informasi secara 

mandiri berkaitan dengan pengurangan risiko bencana tsunami yang dihadapinya.  
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Selama ini kesadaran di kalangan masyarakat Teluk Teleng terhadap risiko 

bencana alam tsunami ini sudah cukup terbangun. Hal itu dibuktikan dengan 

terbentuknya kelompok sadar keselamatan pantai di kelurahan sekitar Teluk Teleng, 

guna mempersiapkan masyarakat dalam melakukan tindakan mengantisipasi 

penanggulangan bencana alam. Selain itu, terjalinnya manajerial dan 

pengorganisasian di masyarakat baik yang dilakukan secara swadaya dalam bentuk 

penggerakan dan pembuatan sistem peringatan dini, maupun melibatkan kerjasama 

pemerintah dalam bentuk program penanaman pohon di sekitar pantai maupun 

penyuluhan terkait informasi dan masalah pembekalan kebencanaan, merupakan 

wujud nyata telah terbangunnya kesadaran atas risiko bencana tsunami tersebut di 

masyarakat sekitar Teluk Teleng.  

Meskipun begitu, kesadaran masyarakat harus terus dijaga, mengingat bahwa 

bahaya bencana alam tsunami tersebut bukanlah bahaya yang bisa langsung diprediksi 

waktunya, serta bisa terjadi kapan saja secara tiba-tiba. Sehingga dengan demikian, 

kewaspadaan masyarakat atas kemungkinan bencana alam tsunami ini membutuhkan 

pengelolaan yang berkesinambungan. Permasalahan yang hingga kini masih menjadi 

ganjalan adalah belum tersedianya media yang memberikan informasi tentang 

pengurangan risiko bencana tsunami, yang bisa digunakan secara terus menerus, 

efesien, mudah diakses dan dicerna isinya serta menjangkau semua lapisan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Gunawan (2009), melihat medium video dengan hasil akhir berbentuk film 

sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai media induksi yang efektif dalam 

menyebarkan informasi pengurangan risiko bencana. Sedangkan untuk memberikan 

ikatan emosional terhadap media informasi yang dihasilkan, keterlibatan anggota 

masyarakat secara langsung dalam proses perancangan sebuah film dokumenter akan 

mempunyai dampak yang positif, selain juga menjadi alat untuk memediasikan 

keinginan serta menimbulkan kesadaran kritis dari para anggota masyarakat tersebut 

terhadap pengetahuan serta isu yang ingin dibicarakan (Gregory: 2008).  

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, akan menitikberatkan 

pada workshop film dan pendampingan proses produksi, dengan sistem kerja yang 

partisipatif, dengan fokus pada isu pengurangan risiko bencana tsunami kepada 

komunitas peselancar Pacitan (Pacitan Surfing Klub/PSC) serta kelompok Karang 

Taruna Desa Sidoharjo Kabupaten Pacitan. Satu kelompok warga dan satu lembaga 

komunitas yang kedua-duanya mayoritas beranggotakan anak muda. Nantinya, kedua 
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kelompok tersebut diharapkan akan dapat menjadi fasilitator distribusi informasi 

berkaitan dengan isu serta pengetahuan atas kegiatan pengurangan risiko bencana 

tsunami ke anggota masyarakat lain disekitarnya dengan menggunakan medium yang 

populer, yaitu film. Harapan lain yang ingin dicapai adalah terciptanya dan terjaganya 

kesadaran serta kewaspadaan kolektif dari masyarakat di sekitar Teluk Teleng 

terhadap risiko bahaya tsunami dan usaha untuk mengurangi dampak dari bencana 

alam tersebut. 

 
Profil Mitra Kerja Karang Taruna Teleng dan Pacitan Surfing Club (PSC) 

 

1. Karang Taruna Teleng, Desa Sidoharjo, Kabupaten Pacitan 

Kelompok warga ini, secara umum dibentuk untuk memfasilitasi dan 

menjadi wadah pengembangan bagi warga desa, terutama generasi muda, 

berkaitan dengan isu-isu sosial di sekelilingnya. Begitu juga dengan Karang 

Taruna di desa Teleng ini, menjadi lembaga kemasyarakatan yang mendukung 

kepedulian generasi muda di desa Sidoharjo atas lingkungan di sekitarnya 

serta menumbuhkembangkan semangat lokalitas mereka. Para anggota Karang 

Taruna ini, secara konsisten menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan yang 

bersifat kepemudaan serta pernah menjadi mitra dari mahasiswa ISI Surakarta 

yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut beberapa 

tahun yang lalu. Karang Taruna Desa Sidoharjo dengan mayoritas anggota 

yang masih berusia muda sangat potensial untuk digunakan sebagai mitra 

dalam menyebarluaskan gagasan kewaspadaan dan kepedulian terhadap 

program pengurangan risiko bencana alam Tsunami menggunakan medium 

audio visual. 

 

2. Pacitan Surfing Club (PSC) 

Pacitan Surfing Club (PSC) merupakan lembaga komunitas yang 

dibentuk secara swadaya oleh anak-anak muda pecinta olahraga selancar pada 

tanggal 19 Mei 2003 (AD/ART PSC tahun 2016). Secara umum, lembaga 

komunitas ini digunakan untuk menampung minat dan ketertarikan anak-anak 

muda di Kabupaten Pacitan terhadap olahraga selancar. Konsentrasi dari 

lembaga komunitas ini sendiri, memang lebih kepada kegiatan olahraga dan 
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pariwisata. Meskipun demikian, seringkali kegiatan yang dilakukannya juga 

mencerminkan kepedulian mereka terhadap lingkungan disekitarnya. Sebagai 

contoh misalnya kegiatan bersih pantai, pengadaan dan penjagaan fasilitas 

serta peralatan MCK di Pantai Pancer, kepedulian terhadap keamanan serta 

kenyamanan lingkungan sosial pantai, menjadi bagian dari tugas tim penjaga 

pantai (BayWatch) Teleng Ria yang siap sedia menjaga keselamatan para 

pengunjung yang berenang di pantai. Beberapa dari anggota komunitas ini 

juga pernah menjadi bagian dari SAR kabupaten Pacitan yang bertugas di 

pantai Teleng Ria. Hari ini, lebih dari 20 orang anggota tetap yang selalu aktif 

mendukung kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas peselancar 

Pacitan ini.  

Sebagai lembaga komunitas yang sebagian besar anggotanya tinggal 

serta beraktivitas di sekitar dan di Pantai Teleng Ria, sehingga lembaga ini 

juga potensial dijadikan sebagai mediator serta fasilitator bagi masyarakat 

untuk mendapatkan informasi seputar isu pengurangan risiko bencana tsunami 

dengan menggunakan medium audio visual. 

 

B. Permasalahan Mitra 

 Dari deskripsi profil mitra Program Pengabdian Masyarakat Tematik 

(Kelompok) yang telah disebutkan di atas, maka masalah yang dihadapi oleh mitra 

kerja dapat dirumuskan ke dalam dua aspek: 

1. Belum terdapatnya media informasi yang bisa digunakan oleh para warga 

untuk terus membangun kewaspadaan terhadap bahaya bencana alam tsunami 

secara swadaya. Sementara ini kegiatan dan pustaka informasi masih dikelola 

dan tergantung pada pihak Kelurahan dan kantor Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan. 

2. Belum adanya ketrampilan untuk membuat media informasi, khususnya 

ketrampilan membuat media audio visual,  yang mampu mendokumentasikan 

fitur-fitur maupun komponen penting yang diperlukan dalam pengembangan 

pengetahuan serta kesadaran menjaga kewaspadaan atas risiko bencana alam 

tsunami. 
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BAB II 

METODOLOGI 

  

 

A. Solusi yang Ditawarkan	

Solusi dalam mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh mitra seperti yang 

telah disebutkan di atas adalah dengan membangun kapasitas  melalui: 

 

1. Pendampingan produksi film berbasis masyarakat dengan isu pengurangan 

risiko bencana tsunami yang berisi sekumpulan pengetahuan kebencanaan, 

guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga masyarakat, khususnya 

warga Kabupaten Pacitan yang tinggal di sepanjang pesisir pantai, sehingga 

risiko bencana yang bisa berdampak merugikan terhadap warga bisa 

dikurangi. 

2. Penyebarluasan/sosialisasi film dengan sasaran warga masyarakat pesisir 

pantai Kabupaten Pacitan, khususnya di wilayah Desa Sidoharjo, dengan 

melibatkan beberapa pihak terkait seperti dari kelompok pemuda (Karang 

Taruna/Taruna Siaga Bencana), kelompok pehobi selancar (Pacitan Surfing 

Club/PSC), kelompok relawan kebencanaan (Gunung Rimba Laut/GURILA 

Kabupaten Pacitan) dan dari pihak pemerintahan (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah/BPBD Kabupaten Pacitan). Kampanye film dengan isu 

pengurangan/penurunan dampak risiko bencana tsunami selanjutnya bisa 

digunakan secara terus menerus, mudah diakses dan dicerna isinya serta 

menjangkau semua lapisan masyarakat. 

 

Pada pelaksanaannya, metode partisipatori digunakan pada pendampingan 

produksi dan kampanye film ini. Metode partisipatori dipilih karena metode ini 

meletakkan posisi yang imbang antara guru/fasilitator dan murid/peserta pelatihan 

(Nashar, 2006). Sumber metode ini terinspirasi oleh pendidikan pembebasan ala Paulo 

Freire yang percaya kepada bahwa sumber pengetahuan adalah milik bersama dan 

bersama-sama dapat dicapai melalui berbagi/sharing (Freire, 2008). Fasillitator dari 

tim ISI Surakarta bertugas untuk memfasilitasi bagaimana peserta/subjek menemukan 

dan mengenali kembali pengetahuan dari pengalaman hidup sehari-hari, kemudian 

mengelompokannya dan menganalisis sesuai kebutuhannya. Dalam situasi ini, bahkan 



	 8	

fasilitator harus lebih banyak mendengarkan suara-suara dan pendapat dari para 

peserta daripada mendominasinya sehingga posisinya bisa menjadi guru sekaligus 

murid, sebaliknya peserta posisinya bisa sebagai murid dan guru sekaligus (Gunawan, 

2009). Posisi peserta dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan di sini adalah 

sebagai pusat, bukan berpusat pada guru/fasilitator. Proses pelatihan dan 

pendampingan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu memproduksi dan kampanye film di 

lingkungan masyarakat pesisir pantai Kabupaten Pacitan.  

Pada tahap pertama yaitu memproduksi film terbagi  terbagi menjadi tiga tahap: 

 

1. Tahap Riset dan Pengembangan Gagasan Bersama 

Tahap ini seluruh peserta diberi ruang bersama untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalamannya mengenai apa saja cerita dan kejadian yang pernah terjadi di 

sekitar mereka tinggal, baik yang mereka alami secara langsung maupun yang 

mereka dengar dari orang-orang tua terkait masalah kebencanaan yang pernah 

terjadi di Kabupaten Pacitan. Pada tahap ini seluruh peserta diberi tugas untuk 

merumuskan bersama cerita apa saja yang sekiranya menarik dan dapat 

diwujudkan menjadi film, sehingga cerita di dalam film menjadi cerita milik 

bersama dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bersama mengenai 

masalah kebencanaan, khususnya mengenai bencana tsunami.  

 

2. Tahap Pengorganisiran 

Adalah tahapan dimana upaya pembagian pekerjaan antara di belakang 

kamera; sutradara, kamerawan, audioman, ligthingman dan sebagainya dengan 

pekerjaan yang menuntut tampil di depan kamera yaitu pemain; antagonis 

maupun protagonis. Pada tahap ini peserta diajak untuk berbagi tugas dan 

tanggung jawab sesuai pilihannya, agar proses produksi film nantinya dapat 

berjalan dengan lancar hingga selesai. 

 

3. Tahap Teknikalisasi 

Adalah tahap memproduksi cerita bersama menjadi bentuk audio visual, yaitu 

melalui shooting film. Pada pelaksanaannya tahap kedua dan ketiga selalu 

berjalan dengan beriringan, sebab tahapan ini saling melengkapi satu dengan 

yang lainnya. 
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Pada tahap kedua, yaitu tahap kampanye film. Pada tahap ini fasilitator 

mengajak peserta untuk merencanakan kampanye/sosialisasi. Seperti apa bentuk 

kampanye yang akan dikerjakan, bagaimana mengkampanyekan, siapa sasarannya 

dan sebagainya. Tentunya dengan tidak menutup kemungkinan berbagai spontanitas 

dan improvisasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. 

	
Gambar 4. Diagram alur Pengabdian Masyarakat Tematik (Kelompok) 

 pendampingan produksi dan kampanye film 
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B. Target/Luaran 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang terwujud melalui pendampingan 

produksi dan kampanye film ini memiliki target/luaran: 

1. Menghasilkan sebuah film pendek yang berbasis masyarakat, yang dapat 

digunakan oleh warga masyarakat sendiri maupun pihak yang berwenang 

untuk melaksanakan kampanye/sosialisasi pengurangan risiko bencana 

tsunami, khususnya di Kabupaten Pacitan.  

2. Tersedianya satu (1) kegiatan kampanye/sosialisasi/penyebarluasan film 

pendek berbasis masyarakat dengan tema pengurangan risiko bencana tsunami 

di tingkat horizontal/masyarakat sendiri atau di tingkat vertikal/pemerintah 

Kabupaten Pacitan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

A. Tahap Produksi Film 

Kegiatan yang telah terlaksana pada program Pengabdian Masyarakat Tematik 

ini adalah pada tahap pertama yaitu memproduksi film dan tahap ke dua yaitu 

pelaksanaan kampanye/sosialisasi. Pada tahap pertama (tahap produksi film), 

pelaksanaannya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

 

Tahap I: Tahap Riset dan Pengembangan Gagasan Bersama 

Tahap awal ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 15-16 Juli 2017. 

Pada pertemuan hari pertama yang dilaksanakan di Villa Hembers, tempat yang 

dimiliki oleh salah satu anggota PSC, tim fasilitator memberikan materi pengantar 

tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia. Materi ini penting untuk 

disampaikan, agar peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama 

mengenai kebencanaan, terutama mengenai bencana tsunami.  

	
Gambar 5. Tim fasilitator memberikan materi pengantar 

tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB). (Foto: Dewi, 2017) 
 

Selanjutnya, guna lebih mendekatkan tema Pengurangan Risiko Bencana tim 

fasilitator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berbagi cerita mengenai 

bencana apa saja yang pernah mereka alami yang ada di sekitar mereka, cerita orang-

orang tua di masa lalu, juga bahkan kearifan lokal yang terus dijaga dan dilestarikan 

hingga kini dimana kearifan lokal tersebut justru turut membantu terjaganya alam dan 
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lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Salah satu peserta workshop yang 

tergabung di dalam komunitas peduli lingkungan GURILA (Gunung, Rimba, Laut) 

Pacitan,  memberi beberapa masukan cerita yang menarik terkait dengan film yang 

hendak diwujudkan bersama.  

	
Gambar 6. Peserta berbagi cerita terkait dengan ide dan gagasan film. (Foto: Andre, 2017) 

Setelah tahap berbagi cerita selesai dilakukan, tim fasilitator memandu peserta 

untuk memasuki tahap selanjutnya pada tahap pengembangan gagasan, yaitu tahap 

brainstorming (curah gagasan). Pada tahap ini, semua peserta workshop diberi 

kesempatan untuk menuliskan sebuah kata yang terpikirkan di benak mereka ketika 

mereka mendengar kata ‘tsunami’. Dari sekian banyak kata yang berhasil dituliskan 

oleh para peserta, pada akhirnya ditemukan satu kata yang kemudian disepakati 

bersama untuk kemudian dijadikan topik bahasan utama bagi film kampanye 

Pengurangan Risiko Bencana Tsunami produksi Karang Taruna Teleng dan PSC. 

Harapannya, topik bahasan utama bagi film kampanye Pengurangan Risiko Bencana 

Tsunami dapat menjadi bahan refleksi bersama bagi penonton atau warga desa agar 

dapat mengurangi risiko dampak bencana tsunami. 

	
Gambar 7. Tim fasilitator sedang memandu jalannya 

tahap brainstorming (curah gagasan). (Foto: Dewi, 2017) 
	

Pertemuan di hari ke dua, Minggu 16 Juli 2017 diawali dengan materi 

pengenalan kamera kepada para peserta. Pada tahap ini, fasilitator tidak hanya 
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menjelaskan dasar-dasar teknik pengambilan gambar, komposisi gambar, prosedur 

standar pengoperasian kamera, namun fasilitator juga memperkenalkan alat-alat 

pendukung produksi film yang lain seperti alat perekam suara (mikrofon) yang 

berkualitas baik dan lampu (lighting) yang juga nantinya akan digunakan ketika 

mereka akan produksi film. 

Pada materi kamera tidak banyak kesulitan yang berarti. Terlebih ada dua 

orang dari peserta pelatihan yang di dalam kesehariannya bekerja di sebuah 

perusahaan jasa dokumentasi video yang cukup dikenal di Kabupaten Pacitan. 

Sehingga, secara teknis mereka sudah memahami dasar-dasar pengoperasian kamera. 

Bagi fasilitator, kemampuan dua orang yang sudah memahami dasar-dasar 

pengoperasian kamera tersebut setidaknya memberi rasa keyakinan akan lancarnya 

proses produksi film nanti. Dan juga, sebagai peserta yang lebih paham akan kerja-

kerja kamera, tugas fasilitator menjadi lebih ringan. Karena peserta yang sudah 

memiliki pengetahuan ataupun pengalaman lebih dapat membagikan apa yang ia 

miliki kepada para peserta yang lainnya ketika proses pemberian materi di kelas sudah 

selesai. Bagian pengenalan kamera dan peralatan pendukung produksi film diakhiri 

dengan latihan bersama merekam sebuah satu adegan. 

Setelah istirahat dan makan siang, masih bertempat di lokasi yang sama, Villa 

Hembers, sesi pelatihan selanjutnya adalah materi proses pengembangan gagasan 

bersama yang dibedah lagi menjadi beberapa materi. Materi awal adalah bersama-

sama menyusun sebuah desain produksi film yang berisi mengenai, ide, tema, sasaran 

penonton, pesan/kalimat moral film dan sinopsis. Desain produksi ini dirumuskan 

bersama untuk menjadi panduan secara umum tentang film yang akan dibuat. 

	
Gambar 8. Tim fasilitator memandu pembuatan desain produksi. (Foto: Dewi, 2017) 
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Selanjutnya, ide dibangun menjadi bentuk cerita/alur cerita sesuai tema yang 

telah dirumuskan bersama. Masalah kecil muncul, manakala beberapa peserta ingin 

cerita mereka dimunculkan dalam alur cerita, meskipun itu agak melebar dari 

ide/tema yang telah disepakati bersama dari awal yaitu pengurangan risiko 

bencana/tsunami. Peserta ingin agar ceritanya lebih lengkap dan dianggap menarik 

bagi penonton, khususnya bagi warga desa di mana mereka bertempat tinggal. Namun 

karena sudah disepakati bersama maka cerita yang meluas tadi kemudian 

dikerucutkan lagi sesuai dengan ide awal yang telah disepakati sebelumnya. Tingkat 

kekhawatiran yang tinggi juga dirasakan peserta ketika sama sekali belum pernah 

memiliki pengalaman bersama-sama membuat film, sehingga masih timbul 

ketidakpercayaan diri dan perasaan tidak yakin bahwa mereka mampu membuat film 

sendiri. Kekhawatiran ini dapat diatasi ketika tim fasilitator memberi semangat dan 

memberi contoh film partisipatoris yang telah dibuat oleh ibu-ibu bidan untuk 

menjadi model bahwa peserta yang belum pernah membuat film pun akan mampu 

manakala difasilitasi. 

 

Model kelas dan Dinamika Kelompok 

Model kelas yang digunakan pada tahap tahap riset dan pengembangan 

gagasan bersama adalah di dalam ruangan, dengan duduk di lantai (lesehan). Pada 

tahap ini diawali dengan pemberian materi 2 orang fasilitator mengenai Pengantar 

Film dan Pengantar Pengurangan Risiko Bencana, dengan metode klasikal (berhadap-

hadapan). Sementara untuk alat/bahan yang digunakan adalah kertas plano yang 

ditempel di dinding, spidol besar, pulpen dan blocknote untuk peserta. Fasilitator pada 

tahap awal ini harus berusaha membangun situasi kelas yang nyaman, santai dan tidak 

menegangkan. Dinamika kelompok yang terjadi cukup menarik. Mulai dari tahap 

perkenalan, komunikasi terjalin terbuka dan terjadi timbal-balik yang baik dan lancar. 

Peserta hampir semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa baik 

di komunitas para peselancar Pacitan maupun Karang Taruna Desa Sidoharjo, laki-

laki mendominasi di dalam kegiatan organisasi mereka. Jumlah peserta total aktif 13 

orang dengan kategori 8 orang dari Karang Taruna Desa Sidoharjo, dan sisanya dari 

PSC (Pacitan Surfing Club) dan relawan GURILA (Gurun Rimba Laut) Pacitan. 

Permasalahan yang muncul di tahap pertama ini adalah keterlambatan peserta dengan 

durasi 0,5 jam hingga 1 jam di setiap pertemuan. Di samping itu, alas tempat duduk 

bagi para peserta disediakan secara mendadak karena kurang baiknya koordinasi awal 
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antara fasilitator dari ISI Surakarta dan pemilik villa tempat dimana pelatihan 

berlangsung. Namun permasalahan itu tidak mengganggu jalannya proses awal 

pelatihan. 

 

Tahap II: Pengorganisiran 

Masih di hari yang sama, Minggu 16 Juli 2017, kegiatan workshop dilanjutkan 

ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengorganisiran. Pada tahapan ini tim fasilitator 

membantu para peserta untuk mulai membagi tugas dan tanggung jawab mereka 

masing-masing sebagai anggota tim produksi film. Deskripsi tugas mulai dibagi 

antara yang di belakang kamera (sutradara, kamerawan, audioman, lighthingman dan 

sebagainya) dengan tugas yang menuntut tampil di depan kamera yaitu pemain; baik 

antagonis maupun protagonis. Tahap ini peserta diajak berbagi peran dan berupaya 

secara serius untuk bekerja sesuai pillihannya dalam rangka memproduksi film. 

Pada akhir workshop tim fasilitator memberi penugasan kepada para peserta 

untuk menajamkan kembali alur cerita dan membuat shot list (daftar shot) yang 

nantinya akan dikumpulkan pada pertemuan workshop di minggu berikutnya. Alur 

cerita dan shot list tersebut akan peserta gunakan ketika mereka mulai memasuki 

tahap produksi film. 

Pertemuan selanjutnya (1 minggu sesudah pertemuan sebelumnya) pada hari 

Sabtu 22 Juli 2017, diawali dengan pemeriksaan tugas oleh tim fasilitator atas tugas 

yang telah diberikan sebelumnya. Di sini masalah baru muncul, karena tugas yang 

diberikan ternyata belum seluruhnya dikerjakan oleh peserta, dengan alasan kesulitan 

menemukan waktu berkumpul bersama untuk mengerjakan tugas di tengah kesibukan 

masing-masing peserta yang memiliki aktifitas yang berbeda-beda. Hal ini cukup 

beralasan, karena peserta workshop baik anggota Karang Taruna Teleng maupun 

anggota PSC memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari pelajar, pegawai, 

wiraswasta, hingga nelayan. Mengingat waktu workshop yang terbatas, tim fasilitator 

akhirnya ikut membantu peserta dengan memberikan jalan keluar atas tugas-tugas 

yang belum terselesaikan, terutama pada tugas membuat shot list. Tampak terlihat 

jelas, bahwa peserta belum berpikir secara visual untuk adegan-adegan yang harus 

dimunculkan dari cerita mereka, ke dalam film. Setelah fasilitator memberi beberapa 

contoh kepada peserta, pada akhirnya proses pembuatan shot list bisa diselesaikan 

oleh para peserta. Diluar dugaan fasilitator, peserta bahkan mampu mencurahkan 

beberapa shot yang mereka rencanakan melalui media storyboard. Hal ini 
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dimungkinkan, karena ada salah satu peserta workshop yang memiliki latar belakang 

pendidikan seni rupa.  

	
Gambar 9. Peserta mengerjakan shot list (daftar shot) dan storyboard. (Foto: Dewi, 2017) 

 

Setelah tugas selesai dikerjakan, tahap berikutnya dilanjutkan dengan latihan 

perekaman adegan oleh peserta. Proses latihan ini diakhiri pada pukul 16.00 WIB, 

karena peserta harus segera mempersiapkan diri sebelum melakukan proses produksi 

film yang rencananya akan dimulai pada pukul 19.00 malam.    

 

Model Kelas dan Dinamika Kelompok 

Kelas pada tahap pengorganisiran, fasilitator membagi peserta menjadi 2 

kelompok yang berbeda, yaitu posisi di depan kamera dan di belakang kamera. Selain 

itu, ada juga anggota kelompok yang mempersiapkan kegiatan terkait dengan 

perizinan dan penyiapan property untuk kebutuhan produksi. Sesuai dengan 

pembagian kerja yang telah disepakati bersama maka kegiatan terlaksana sesuai 

perencanaan. Para peserta terlibat intensif, terutama pada saat penyusunan shot list 

dan pembuatan storyboard yang dibahas secara bersama-sama. 

 

Tahap III: Teknikalisasi 

 Tahap ini merupakan lanjutan atau bentuk dari rencana tindak lanjut yang 

telah dirumuskan bersama sejak tanggal 15 Juli hingga 22 Juli 2017. Rumusan 

bersama alur cerita dan jadwal produksi dilaksanakan bersama sesuai dengan 
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pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Alur cerita secara keseluruhan 

berjumlah 3 adegan utama. 

Pada awal pengambilan gambar yang dilakukan di hari Sabtu malam tanggal 

22 Juli 2017, berlokasi di POSKAMLING RT 04 RW 11 Teleng, Desa Sidoharjo, 

peserta masih mengalami beberapa kesulitan, di antaranya kesulitan bagaimana 

merubah adegan cerita di atas kertas menjadi adegan di depan mata kamera, 

bagaimana menyutradarainya, bagaimana karakter/tingkah laku pemain di depan 

kamera, bagaimana gambar yang muncul di pengintai kamera harus selalu 

diperhatikan dan sebagainya. Pengalaman pertama pengambilan gambar dan adegan 

ini merupakan langkah awal yang menarik, yaitu bagaimana ketidakpercayaan diri, 

rasa canggung, pengalaman yang minim bermain di depan kamera dan dibelakang 

kamera menjadi pengalaman pertama yang “luar biasa” bagi peserta secara umum. 

Adegan yang keliru, salah, maupun kerja di belakang kamera yang belum benar 

ternyata menjadi pengalaman hari pertama yang peserta jumpai.  

	
Gambar 10. Proses pengambilan gambar pada hari pertama, 22 Juli 2017 

di POSKAMLING RT 04 RW 11 Teleng, Desa Sidoharjo. (Foto: Dewi, 2017)  
	
Adanya bantuan teknik dari beberapa mahasiswa Prodi Televisi dan Film ISI 

Surakarta, cukup menjadi solusi kerja yang efektif, baik bagi peserta maupun 

fasilitator. Kendala-kendala yang terjadi selama proses pengambilan gambar 

berlangsung, terutama kendala teknis, bisa dengan cepat diselesaikan. Di samping itu, 

peserta bisa secara langsung belajar dari para mahasiswa bagaimana mencari solusi 

atas kendala yang terjadi. Selama hampir 4,5 jam pengambilan adegan ini 
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berlangsung, tidak menyurutkan semangat dan tidak nampak kelelahan pada wajah 

dan tubuh peserta diiringi dengan canda dan tawa karena seringnya peserta melakukan 

sejumlah kesalahan yang ringan maupun berat. 

 Hari kedua pengambilan gambar dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Juli 2017. 

Peserta berkumpul di POSKAMLING RT 04 RW 11 Teleng tepat pukul 08.00 WIB 

untuk melakukan briefing sebelum pengambilan gambar dimulai.  

	
Gambar 11. Briefing dilakukan oleh sutradara dengan anggota tim produksi yang lain 

sebelum pelaksanaan shooting hari II, Minggu, 23 Juli 2017. (Foto: Andre, 2017) 
	
Briefing dipimpin oleh sutradara, penjelasan adegan demi adegan juga disampaikan 

oleh sutradara pada anggota tim yang lain melalui story board. Setelah briefing 

selesai dilakukan, pada pukul 9.30 WIB para peserta menuju ke lokasi pertama 

pengambilan adegan, yaitu di kawasan pemukiman warga RT 04 RW 11 Teleng. 

Sesampainya di lokasi sutradara langsung mengarahkan para aktor untuk berakting di 

depan kamera, sedangkan anggota tim yang lain di bantu oleh mahasiswa Prodi TVF 

ISI Surakarta melakukan pengaturan kamera, sound, dan pencahayaan. Pada pukul 

10.00 WIB  pengambilan adegan dimulai. Adegan kedua yang diambil melibatkan 

lebih banyak aktor dan akting yang lebih variatif. Namun karena peserta sudah 

beradaptasi di hari pertama pengambilan adegan, tidak sampai tiga jam pengambilan 

adegan kedua ini selesai dilakukan. Pukul 11.30 WIB peserta sudah berpindah ke 

lokasi berikutnya di kawasan Pantai Pancer. Karena masih semangat dan belum lelah, 

sambil menunggu waktu ISHOMA peserta kembali melakukan briefing untuk 

pengambilan adegan yang ketiga. Tak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 

12.00 WIB dan para peserta sejenak melakukan ISHOMA sampai pukul 13.00 WIB.  
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Gambar 12. Peserta sedang melakukan proses pengambilan gambar adegan scene 2 yang berlokasi di 

Pantai Pancer, pada hari Minggu, 23 Juli 2017. (Foto: Andre, 2017) 
 

Setelah ISHOMA selesai, pada pukul 13.00 WIB di tengah teriknya matahari, para 

peserta masih semangat melakukan kegiatan pengambilan adegan. Keseruan pun 

terjadi ketika warga negara asing turut terlibat menjadi salah satu pemain dalam 

adegan ini. Perbedaan bahasa menjadi salah satu kendala yang dialami peserta. 

Namun pengambilan adegan tetap berjalan lancar, teratur, dan cepat. Sehingga 

kegiatan teknikalisasi di hari kedua bisa selesai sebelum pukul 16.00 WIB. 

 

Model Kelas dan Dinamika Kelompok 

Pada tahap teknikalisasi, fasilitator masih membagi peserta menjadi 2 

kelompok yang berbeda, yaitu posisi di depan kamera dan di belakang kamera. 

Seluruh peserta bekerja sesuai dengan pembagian kerja yang telah disepakati 

bersama, sehingga proses pada tahap teknikalisasi ini bisa berjalan dengan baik 

hingga selesai. Para peserta terlihat sangat antusias melaksanakan peran dan 

tanggungjawab masing-masing. Meskipun aktor beberapa kali melakukan kesalahan 

ketika melakukan dialog maupun aksinya, namun suasana yang cair dan saling  

mengingatkan, membuat pelaksanaan produksi dapat berjalan tanpa hambatan yang 

berarti. Hanya saja, faktor cuaca di sekitar lokasi shooting yang cukup panas, karena 

terletak di area pantai, membuat para peserta menginginkan proses shooting dapat 

berjalan dan selesai dengan cepat. Baik fasilitator maupun peserta menyadari, cuaca 

yang panas membuat kondisi fisik dan konsentrasi mudah terganggu di dalam proses 

produksi ini.  
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B. Tahap Kampanye Film 

Penyebarluasan/sosialisasi film kampanye pengurangan risiko bencana 

tsunami dilaksanakan bersamaan dengan acara peringatan pergantian tahun Baru 

Islam (1 Suro) di Pantai Pancer Door. Secara kebetulan juga, pada saat yang 

bersamaan di lokasi yang sama, diadakan malam pembagian nomer peserta untuk 

kompetisi lomba menjala ikan yang diadakan oleh Paguyuban Srono Jolo (komunitas 

penjala ikan Kabupaten Pacitan). Dengan asumsi bahwa pada malam perayaan 

pergantian Tahun Baru Islam (1 Suro) akan banyak warga masyarakat yang datang 

mengunjungi Pantai Pancer Door maupun menghadiri pembagian nomer peserta 

untuk kompetisi lomba menjala ikan, tim fasilitator pun tidak keberatan dengan ide 

peserta untuk melaksanakan sosialisasi di lokasi yang diusulkan. Sejak siang hari pada 

tanggal 20 September 2017, peserta pelatihan film bekerjasama dengan Paguyuban 

Srono Jolo (komunitas penjala ikan Kabupaten Pacitan), bergotong royong bersama 

mempersiapkan berbagai keperluan seperti kursi penonton, aliran listrik, sound 

system, layar film, hingga  konsumsi sebagai bentuk persiapan pemutaran film.  

	
Gambar 13. Sosialisasi/kampanye film diadakan bersamaan dengan malam perayaan 

Tahun Baru Islam (1 Suro) dan juga malam pembagian nomer peserta lomba menjala ikan 
yang digagas oleh Paguyuban Srono Jolo (komunitas penjala ikan Kabupaten Pacitan), 

di Pantai Pancer Door pada tanggal 20 September 2017. (Foto: Andre, 2017) 
	

Acara pemutaran film kampanye sendiri berlangsung agak mundur, karena 

menyesuaikan dengan berakhirnya acara pembagian nomer peserta lomba menjala 

ikan. Masalah muncul akibat terjadinya salah pengertian antara tim fasilitator dengan 

para peserta selaku panitia pemutaran film. LCD proyektor yang belum tersedia 
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sebelum acara dimulai, membuat panitia pemutaran harus mencari LCD proyektor 

pengganti secepatnya, mengingat warga yang hadir sudah siap untuk menyaksikan 

film. Setelah mundur kurang lebih 30 menit, acara pemutaran film kampanye pada 

akhirnya dapat dimulai pada pukul 20:35 WIB. Peserta yang sejak siang telah bekerja 

mempersiapkan acara pemutaran ini nampak gembira, tertawa, dan merasa dihargai 

oleh penonton. Para penonton terdiri dari orang tua (lansia), orang tua paruh baya, 

orangtua muda dengan anaknya, pemuda serta anak-anak nampak memperhatikan 

dengan seksama, menikmati dan mendapat informasi film bertema pengurangan risiko 

bencana tsunami tersebut. Dengan durasi yang kurang dari 10 menit, membuat 

penonton meminta film kampanye ini diputar berulang kali. Peserta pelatihan sendiri 

merasa bahwa durasi yang disajikan memang terlalu pendek dan cepat berakhir. 

Namun mereka menyadari, bahwa proses pembuatan filmnya sendiri tidak mudah 

serta banyak hal yang harus dipelajari dan juga dipersiapkan. Pada pukul 22:50 acara 

malam pemutaran film selesai tanpa ada hambatan teknis yang berarti. Pada hari 

berikutnya, bertempat di lokasi yang sama (Pantai Pancer Door), pada tanggal 21 

September 2017 dilanjutkan dengan acara evaluasi kampanye film yang telah 

dilaksanakan pada malam sebelumnya tanggal 20 September 2017. Beberapa catatan 

penting yang menarik dari hasil diskusi yang berlangsung pada sore hari tersebut 

adalah: 

1. Panitia pemutaran film perlu koordinasi dan komunikasi yang lebih baik agar 

acara pemutaran film yang selanjutnya dapat berjalan lebih maksimal 

2. Pada saat acara pemutaran film berlangsung, kualitas layar dan pencahayaan 

kurang baik, sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada penonton 

mengenai pengurangan risiko bencana tsunami, tidak dapat diterima secara 

maksimal 

3. Baik penonton maupun peserta pelatihan menginginkan durasi film yang lebih 

panjang 

4. Perlu kerjasama yang lebih luas dengan lembaga pemerintah (mulai dari 

tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, BPBD) maupun lembaga non 

pemerintah (Taruna Siaga Bencana, relawan, LSM), untuk membantu proses 

distribusi film kampanye 

5. Keinginan peserta pelatihan untuk memutar film lagi terkendala akses ke 

pendanaan dan jaringan yang kurang luas dari para peserta 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari rangkaian tahap produksi film 

kampanye pengurangan risiko bencana tsunami ini adalah peserta yang pada awal 

mulanya tidak memiliki pengetahuan membuat film, tidak percaya diri dan merasa 

tidak mampu untuk dapat membuat cerita dan juga memproduksi film sendiri, pada 

akhirnya dapat membangun cerita mereka sendiri dan mampu mewujudkannya 

menjadi sebuah film pendek. Melalui proses fasilitasi film, ada perubahan 

pengetahuan dan perilaku pada peserta. Telah terjadi peningkatan kapasitas, baik 

individu maupun kelompok dalam membuat film dengan tema pengurangan risiko 

bencana tsunami. 

Kesimpulan yang ke dua, peserta dapat melaksanakan sosialisasi atau 

kampanye film pengurangan risiko bencana tsunami dengan baik. Meskipun masih 

dalam lingkup yang kecil, acara pemutaran tersebut tidak mengalami hambatan yang 

berarti. Secara keseluruhan, proses pelatihan produksi dan kampanye film ini 

terselenggara dengan baik dan lancar. 

 

B. SARAN 

Bagi siapapun yang ingin melaksanakan pelaksanaan pelatihan produksi film 

di waktu yang akan datang, supaya hasilnya maksimal perlu mempertimbangkan 

tahap-tahap berikut ini di dalam proses penyusunan program pelatihan: 

1. Siapa peserta yang akan diberi pelatihan produksi film? 

2. Materi apa yang akan diberikan kepada peserta pelatihan? 

3. Dengan cara bagaimana peserta akan dilatih memproduksi film? 

4. Bagaimana hasil pelatihan produksi film akan dievaluasi? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuplikan Gambar Diam Dari Film 
Hasil Pelaksanaan Pendampingan Produksi dan Kampanye Film 

Pengurangan Risiko Bencana Tsunami 
 

“20.20.20.” 
 

 









Sebuah	Pengantar	



¡  Menurut	UU	No.24/2007	tentang	Penanggulangan	Bencana,	
		
	 bencana	 adalah	 peristiwa	 atau	 rangkaian	 peristiwa	
yang	 mengancam	 dan	 mengganggu	 kehidupan	 dan	
penghidupan	 masyarakat	 yang	 disebabkan	 baik	 oleh		
	 faktor	 alam	 dan/	 atau	 faktor	 non	 alam	 maupun	 	
	 f aktor	 manus ia	 seh ingga	 mengak ibatkan	 			
	 t i m b u l n y a	 k o r b a n	 j i w a	 m a n u s i a ,	 	 	 		
	 kerusakan	 lingkungan,	 	 	 	 	 	 kerugian	
harta	 benda,	 dan	 	 	 	 	 	 dampak	
psikologis.	



¡  Penanggulangan	Bencana	adalah	serangkaian	kegiatan	
baik	sebelum,	saat	dan	sesudah	terjadi	bencana	yang	
dilakukan	untuk	mencegah,	mengurangi,	menghindari	
dan	memulihkan	diri	dari	dampak	bencana.		

¡  Kata	kunci	penanggulangan	bencana:		
	Serangkaian	upaya	komprehensif		
	dalam	pra-bencana,	saat		
	bencana	dan	pasca	bencana.	
	



¡  Kegiatan	dalam	Pra	Bencana	ditujukan	untuk	mengurangi	resiko	bencana,	
bersifat	preventif	seperti:	
•	Pencegahan	
•	Mitigasi	atau	penjinakan	

¡  Kesiapsiagaan	meliputi	peringatan	dini	dan	perencanaan	Saat	Bencana	
	(tanggap	darurat):	
•	Peringatan	atau	tanda	bahaya	
•	Pengkajian	darurat	
•	Rencana	operasi	
•	Tanggap	darurat	

¡  Setelah	bencana:	
•	Rehabilitasi	
•	Rekonstruksi		
	





¡  Mitigasi	atau	pengurangan	adalah	upaya	
untuk	mengurangi	
	atau	meredam	
	risiko.		

	
	
	



¡  Membuat	bendungan,	tanggul,	kanal	untuk	mengendalikan	banjir;	
pembangunan	tanggul	sungai	dan	lainnya	

¡  Penetapan	dan	pelaksanaan	peraturan,	sanksi;	pemberian	penghargaan	
mengenai	penggunaan	lahan,	tempat	membangun	rumah,	aturan	
bangunan	

¡  Penyediaan	informasi,	penyuluhan,	pelatihan,	penyusunan	kurikulum	
pendidikan	penanggulangan	bencana	
	



¡  Bencana	alam:		
§  bencana	yang	diakibatkan	oleh	peristiwa	atau	serangkaian	peristiwa	yang	

disebabkan	oleh	antara	lain:	gempa	bumi,	tsunami,	gunung	meletus,	banjir,	
kekeringan,	angin	topan/puting	beliung,	dan	tanah	longsor	

¡  Bencana	non	alam:		
§  bencana	yang	diakibatkan	oleh	peristiwa	atau	rangkaian	peristiwa	non	alam	

yang	antara	lain	berupa	gagal	tekhnologi,	gagal	modernisasi,	epidemik,	dan	
wabah	penyakit	

¡  Bencana	sosial:		
§  bencana	yang	diakibatkan	oleh	peristiwa	atau	serangkaian	peristiwa	yang	

diakibatkan	oleh	manusia	yang	meliputi		
	konflik	sosial	antar	kelompok	atau		
	antar	komunitas	masyarakat,		
	dan	teror		



¡  Penyebab	
§  Tsunami	berasal	dari	bahasa	Jepang,		
	Tsu	berarti	pelabuhan,	Nami	berarti	
	“gelombang	laut”	atau	
	“gelombang	pelabuhan”	karena	
	bencana	ini	hanya	terjadi	di	
	wilayah	pesisir.	

	
§  Tsunami	adalah	gelombang	
	besar	yang	diakibatkan	oleh	
	pergeseran	bumi	di	dasar	laut.	



¡  Kapan	tsunami	terjadi?	
§  Tsunami	bisa	terjadi	kapan	saja,	

pada	saat	musim	hujan	ataupun	
musim	kemarau	baik	siang	

maupun	malam	hari.		

¡  Dampak	
§  Banjir	dan	gelombang	pasang	

yang	tinggi		
§  Kerusakan	pada	sarana	dan		

prasarana	di	sekitar	kawasan	pesisir	
§  Pencemaran	sumber-sumber	air	bersih	



§  Biasanya	diawali	gempa	bumi	yang	
	sangat	kuat,	lebih	dari	6	skala	richter,	
	berlokasi	di	bawah	laut.	

§  Permukaan	laut	turun	secara	tiba-tiba	
§  Hembusan	angin	berbau	air	laut	yang	

	keras	
§  Tsunami	adalah	rangkaian	gelombang.		

	Bukan	gelombang	pertama	yang	besar		
	dan	mengancam,	tetapi	beberapa	saat		
	setelah	gelombang	pertama	akan		
	menyusul	gelombang	yang	jauh	lebih	
	besar	

§  Bila	Anda	melihat	laut	menjadi	
	berwarna	gelap	atau	mendengar	suara		
	gemuruh	lebih	keras	dari	biasanya,	
	itu	dapat	berarti	gelombang	tsunami	
	sedang	mendekat	



¡  Hindari	bertempat	tinggal	di	daerah	tepi	pantai	yang	landai	
kurang	dari	10	meter	dari	permukaan	laut.	Berdasarkan	penelitian,	
daerah	ini	merupakan	daerah	yang	mengalami	kerusakan	terparah	
akibat	bencana	Tsunami,	badai	dan	angin	ribut	

¡  Disarankan	untuk	menanam	tanaman	yang	mampu	menahan	
gelombang	seperti	bakau,	palem,	ketapang,	waru,	beringin	atau	
jenis	lainnya	

¡  Ikuti	tata	guna	lahan	yang	telah	ditetapkan	oleh	pemerintah	
setempat	

¡  Buat	bangunan	bertingkat	dengan	ruang	aman	di	bagian	atas	
Bagian	dinding	yang	lebar	usahakan	tidak	sejajar	dengan	garis	
pantai		



¡  Prinsip-prinsip	cara	penyelamatan	diri	
§  Bila	sedang	berada	di	pantai	atau	dekat	laut	dan	merasakan	bumi	

bergetar,	segera	berlari	ke	tempat	yang	tinggi	dan	jauh	dari	pantai.	
Naik	ke	lantai	yang	lebih	tinggi,	atap	rumah	atau	memanjat	pohon.	
Tidak	perlu	menunggu	peringatan	Tsunami	

§  Tsunami	dapat	muncul	melalui	sungai		
	dekat	laut,	jadi	jangan	berada	di	sekitarnya	

§  Selamatkan	diri	anda,	bukan	barang	anda	
§  Jangan	hiraukan	kerusakan	di	sekitar,		
	teruslah	berlari	

§  Jika	terseret	tsunami,	carilah	benda		
	terapung	yang	dapat	digunakan	sebagai	rakit	

§  Saling	tolong-menolong,	ajaklah	tetangga		
	tinggal	di	rumah	anda,	bila	rumah	Anda	selamat!	



	
§  Utamakan	anak-anak,	wanita	hamil,	orang	jompo	dan	orang	cacat	
§  Selamatkan	diri	melalui	jalur	evakuasi	tsunami	ke	tempat	evakuasi	

yang	sudah	disepakati	bersama	
§  Tetaplah	bertahan	di	daerah	ketinggian	sampai	ada	pemberitahuan	

resmi	dari	pihak	berwenang	tentang	keadaan	aman	
§  Jika	anda	berpegangan	pada	pohon	saat		
	gelombang	tsunami	berlangsung	jangan	
	membelakangi	arah	laut	supaya	terhindar	dari		
	benturan	benda-benda	yang	dibawa	oleh		
	gelombang.	Anda	dapat	membalikan	badan	saat	
	gelombang	berbalik	arah	kembali	ke	laut	

§  Tetap	berpegangan	kuat	hingga	gelombang	
	benar-benar	reda	



¡  Hindari	instalasi	listrik	bertegangan	tinggi,	laporkan	jika	menemukan	kerusakan	
kepada	PLN	

	
¡  Hindari	memasuki	wilayah	kerusakan	kecuali	setelah	dinyatakan	aman.	Jauhi	

reruntuhan	bangunan	

¡  Laporkan	diri	ke	lembaga	pemerintah,	lembaga	adat	atau	lembaga	keagamaan.	

¡  Upayakan	penampungan	sendiri	kalau	memungkinkan.	Ajak	sesama	warga	untuk	
melakukan	kegiatan	yang	positif.	Misalnya	mengubur	jenazah,	mengumpulkan	
benda-benda	yang	dapat	digunakan	kembali,	sembahyang	bersama,	dsb.		

¡  Bila	perlu,	cari	bantuan	dan	bekerjasama	dengan	sesama	serta	lembaga	
pemerintah,	adat,	keagaamaan	atau	lembaga	swadaya	masyarakat	

¡  Ceritakan	tentang	bencana	ini	kepada	orang	lain	untuk	memberikan	pengetahuan	
yang	jelas	dan	tepat.	Ceritakan	juga	apa	yang	harus	dilakukan	bila	ada	tanda-
tanda	tsunami	akan	datang		
	



¡  Resiko	bencana	diartikan	perkiraan	kerugian	pada	
satu	atau	lebih	aset	penghidupan	akibat	suatu	
kejadian	ancaman/bahaya.		

¡  Bentuk	resiko	bencana	dapat	berupa	kematian,	luka-
luka,	sakit,	kehilangan	rumah	dan	harta	benda,	serta	
gangguan	pada	kegiatan	masyarakat.		

¡  Resiko	bencana	dapat	diketahui	dengan	mengkaji	
faktor	(1)	ancaman,	(2)	kelemahan,	dan	(3)	
kekuatan.		
	



§  Bentuknya	ancaman	alamiah,	dampak	kegiatan	manusia	atau	gabungan	
keduanya.		

§  Ancaman	alamiah	seperti	gempa	bumi,	letusan	gunungapi,	tsunami,	
wabah,	hama,	banjir	dan	longsor	

§  Ancaman	dampak	kegiatan	manusia	meliputi	konflik	sosial,	pencemaran,	
kegagalan	teknologi	dan	kecelakaan	transportasi.		
	Ancaman	seperti	banjir,	longsor,		
	wabah,	hama,	dan	kecelakaan		
	transportasi	juga	sering	diartikan		
	sebagai	kombinasi	antara		
	peristiwa	alamiah	dan		
	kesalahan	manusia.	



§  Faktor	kelemahan,	yakni	kondisi-kondisi	negatif	penyebab	masyarakat	
dapat	terpapar	ancaman.		

§  Tinggal	di	kawasan	rawan	bencana,	miskin,	tidak	paham	tanda-tanda	
ancaman,	masa	bodoh,	korupsi,	kebijakan	pembangunan	tidak	sensitif	
bencana	adalah	contoh-contoh	kelemahan	paling	umum	di	Indonesia.	
	



	
¡  Faktor	kekuatan,	yakni	bentuk-bentuk	sumberdaya	pada	masyarakat	

dan	parapihak	(misalnya	biaya,	tenaga,	alat,	pengetahuan,	kebijakan,	
sikap)	untuk	mencegah	atau	mengurangi	ancaman,	menghindari	
ancaman	serta	mengurangi	kelemahan-kelemahan.		
	



¡  Pola	hubungan	tiga	faktor	tadi	sehingga	
menghasilkan	risiko	bencana	dapat	
diekspresikan	dengan	persamaan:	

	
	
																																					Ancaman	X	Kelemahan	
Risiko	Bencana	=	------------------------------	
																																																	Kekuatan		
	



¡  Mengurangi	risiko	bencana	dapat	dilakukan	dengan	
mengubah	nilai	faktor-faktor	ancaman,	kelemahan	
dan	kekuatan.		

¡  Risiko	bencana	akan	menjadi	rendah/kecil	apabila;	
	1)	ancaman	dikurangi	atau	dicegah,		
	2)	kelemahan	diturunkan	atau		
	3)	kekuatan	ditingkatkan.		
		
	



¡  Kelompok	masyarakat	siaga	bencana	terdiri	dari	semua	
unsur	masyarakat,	baik	perempuan	maupun	laki-laki	
dan	dipilih	melalui	musyawarah.	

¡  Tugas	utama	kelompok	adalah	menyusun	perencanaan	
untuk	melakukan	usaha-usaha		
	pengurangan	resiko	bencana,		
	perencanaan	tanggap	darurat		
	dan	rehabilitasi.		
	



Terimakasih	



Pengembangan ide,
Script,

Penyutradaraan



Pengembangan Ide

Darimana asalnya ide?

Seluruh pengalaman, pengamatan & analisis kita terhadap realitos di sekitar kita
(bahan bacaan, tontonan, diskusi, peristiwa-peristiwa, dll) adalah bahan dasar
yang potensial dalam kepala kita.

Bahan-bahan tersebut berkembang dori waktu ke waktu. Butuh waktu pemilahan
dan pemilihan dalam sebuah diskusi pengembangan ide yang intensif. Kemudian
muncul beberapa ide yang lama dan boru: terkadang ide lama pun tiba-tiba
menjadi boru ketika situasi ekstemal sangat mendukung.

Memilih Topik

Proses tersebut terdengar mudah; tetapi sebenamya merupakan proses diskusi
yang sangat dalam. Hal mendasor yang horus dijawab adalah, "Mengapa kita
ingin atau horus membuat film ini?"

Sekalipun jawaban dari pertanyaan tersebut sepertinya tidak memberikan banyak
pilihan pada kita, karena subyeknya telah menjadi obsesi selama bertahun-tahun.
Memukau kita sedemikian rupa, baik secora imajinasi, emosi maupun pandangan
politik kita. Tetapi topik kita haruslah meliputi pengoloman kemanusiaan yang kita
rasakan dan ingin disampaikan serta sajikan dalam film.

Berangkat dari cora seperti inilah sebuah film yang baik dilahirkan. Dimulai dengan
hasrat untuk menyampaikan sesuatu yang menarik/penting, vital dan tentang
kondisi kemanusiaan kita soot ini.

Walaupun sebuah topik sudah sedemikian rupa menjadi obsesi kita bertahun
tahun lamanya; tetapi obsesi saja tidak cukup. Ada sebuah pertanyaan yang juga
kita harus jawab, "Apa ada sebuah cerita yang bagus di sana?"

Misalnya kalau kita punya bahan diskusi yang menarik. mungkin lebih baik kita
membuat talkshow; tetapi untuk membuat film dokumenter yang baik sebenamya
kita butuh sesuatu yang secara naratif sangat kuat: dapat disampaikan dalam
sebuah cerita utuh dan kemungkinan dramatik yang bisa mengikat.

Jadi kata kuncinya 'adalah bagaimana bercerita dengan struktur dramatik yang
mengikat; setelah itu apa?'

Pertanyaan berikut sebenamya sudah menanti kita:
a. Apakah mungkin dikerjakan atau feasible?
b. Apakah ada karakter yang menarik dan kuat yang dapat

membawakan cerita tersebut?
c, Budgetnya tinggi atau rendah?
d. Apakah akan mempunyai audience yang luas atau terbatas?
e. Approach apa yang dapat kita gunakan untuk subyek semacam itu?
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Mungkin kita harus kembali pada ide awal yang kelihatannya sangat menjanjikan
untuk dikembangkan lebih lanjut; bila ternyata ide tersebut memang baik;
lanjutkan pada langkah berikut dan seterusnya.

Apakah Script diperlukan?

Untuk kebanyakan film dokumenter yang ada memang tidak banyak yang benar
benar memiliki pre production script ataupun outline yang lengkap. Tetapi catatan
mengenai pembagian sequences apa-apa soja yang harus diambil gambarnya
tetap diperlukan. Jadi bukan sebuah pre production script yang lengkap dengan
petunjuk visual dan tentatlf Interview yang benar-benar dlperslopkon. Koreno
kebanyakan film dokumenter benar-benar dibentuk ketika di meja editing.

Jelosnya bisa saja sebuah film dokumenter yang baik dibuat tanpa script dalam
artian script konvensional yang menjeloskan dengan runtut peristiwa, progressi dan
norosi yang menjadi guidelines. Model semacam inilah yang sering disebut
sebagoi sinema verite dipertengahan tahun 60-an.

Namun tidak ada film yang baik dibuat tanpa konsep. Konsep dalam pengertian
paparan ide yang komprehensif dan merupakan pegangan untuk mengarahkan
film sesuai d8ngan obyektif dan perencanaan.

Tujuan Script

Jika pembuat film dari genre cinema verite dapat melupakan begitu soja script;
tidak begi1u halnya dengan pembuat film dari genre yang berbeda. Berfikirlah
untuk menghemat jam kerja, rokor. ataupun kopi apabila sejak awal kita dapat
membuat catatan-catatan kasar.

Tetapi kenapa harus script?

Karena dengan menggunakan script seringkali merupakan hal yang sangat logis
dan sangal menolong dalam pembuatan sebuah film. Bayangkan script sebagai
sebuah perencanaan arsitektur; sebuah bangunan tak dapat berdiri tanpa master
design dan gambar kerja yang lengkap. Demikian halnya dengan film; sangat
mungkin memang membuatnya tanpa script tetapi dengan bantuan script akan
membuat pekerjaan pembuat film lebih mudah dan terarah. .

Kalau demikian apa sebenamya fungsi-fungsi utama script:

,. Script adalah alat struktural dan organizing yang dapat dijadikan referensi dan
guide bagi semua orang yang terlibat.

2. Script adalah alat komunikasi ide dari film ke seluruh crew produksi. Oleh karena
itu ia horus jeras, sederhana dan imajinatif. Ini akan sangat membantu orang
memahami apa sebenarnya isi yang ingin disampaikan oleh film dan film akan
diarahkan ke mana?

3. Script juga esensial untuk ke~a cameraman dan sutradora. Dari script,
cameraman sudah dapat menangkap mood, peristiwa ataupun masalah-
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masalah teknis dalam ke~a kamera nantinya. Sedangkan untuk sutradara; ia
sudah dapat memastikan approach dan progress dori film; termasuk di
dalamnya yang menyangkut logika cerita ataupun kontinuitas.

4. Script juga menjadi dasor bagi kerja bagian produksi; karena berdasorkan
kebutuhan cerita dolam film, bagian ini sudah horus dapat menjawab
pertanyaan sebagai berikut:

• Apakah budget yang tersedia mencukupi?
• Berapa lokasi yang dibutuhkan dan berapa hari shooting yang diperlukan?
• Apakah lighting memang dibutuhkan?
• Apokah special effect dibutuhkan?
• Material keaiSipan macam apa yang dibutuhkan & di mana mencarinya?
• Apakah ada scer,e-scene yang membutuhkan peralatan khusus (seperti

kamera ataupun lensa khusus?)

5. Script juga menjadi guide bagi editor; karena memperlihatkan struktur yang
diinginkan dan bagaimana sequence demi sequence dihubungkan. Tetapi
dalam prakteknya editor akan membaca original script tetapi seringkali akan
beke~a berdasarkan dokument yang berbeda: editing script misalnya. Hal ini
dimungkinkan korena berbagai alasan, diskusi-diskusi yang berkembang
kemudian menyimpulkan horus diadakan perombakan total yang sangat
mungkin sangat berbeda dengan script awal.

Secara implisit pemaporan di atas ingin menegaskan bahwa script lebih merupakan
dokumen kerja dibandingkan dokumen yang bersifat Iiteratur. Di dalamnya terkandung
dasar pembuatan planning dan pelaksanaan.

Tetapi dalam kerja proses semacam ini; kita tidak boleh melihat script sebagai sesuatu
yang baku dan horus; korena dalam kenyataannya-ketika proses berlangsung, realitos
berbicara lain: sehingga tetap diperlukan semacam fleksibilitas dalam melihat persoalan.

Sebagai contoh:

Suatu ketika kita menemukan subyek yang tidak terduga sama sekali sehingga perlu
keberanian untuk mengubah fokus; dengan kata lain bisa saja mengubah approach,
struktur, membuang sequence tertentu dan menambahkan sequence baru.

Atau di tengah proses berlangsung kita menemukan keseluruhan ritme film ternyata salah
dun terlalu penuh dengan informasi. Pada titik ini sebenarnya perlu dilakukan adjustment
script terus menerus. Dalam kasus-kasus seperti ini; adjustment merupakan langkah yang
relatif memungkinkan dan mudah, sehingga dori awal script horus memberikan ruang
bagi kemungkinan semacam itu tanpa mengubah atau merusak struktur yang esensial
ataupun pesan dari film itu sendiri.
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Tahap-tahap Produksi Keseluruhan

1. Untuk memaharni masalah-masalah yang terkait d~lam penyusunan script ini: akan
sangat menolong apabila mengetahui terlebih dahulu gambaran keseluruhan proses
produksi.

(J Pengembangan Script
(J Ide dan pengembangannya
Cl Diskusi dengan penyandang dana
Cl Riset pendahuluan
Cl Penulisan proposal
Cl Diskusi proposal
Cl Kesepakatan pendanaan
o Riset
Cl Penulisan shooting script
Cl Modifikasi dan finalisasi script

2. Pra Produksi (berdasarkan script)

3. Shooting/Filming

4. Editing Off Line
Editing gambar berdasarkan revisi script
Editing sound dan isis narasi berdasarkan narasi script yang telah disetujui.

5. Editing On Line

Khusus dalam pengembangan script: ada tahap-tahap khusus lagi yang dapat
membantu atau memudahkan peke~aan kita:

Idea
Treatment/Outline
Shooting Script
Editing Script
Narration Script

TreatmentjOutline

Treatment atau outlines biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman yang menjelaskan
isi film. Tetapi disarankan untuk juga memasukkan pendekatan atau approaches yang
digunakan dalam menyampaikan seluruh cerita film.

Shooting Script

Shooting script cdalah master plan yang telah disetujui. Outline ide kemudian
dikembangkan atau di rind da'lam sebuah deskripsi yang lengkap tentang masing
masing sequence dan dilengkapi dengan narasi sementara. Masing-masing sequence di
beri nama atau nomer; dianjurkan pula untuk mulai mencantumkan apa yang yang harus
dishoot untuk memudahkan breakdown/perencanaan shooting harian dan kebutuhan
budget. Lebih jalJh lagi ini akan sangat memudahkan cameraman untuk melihat
sejauhmana kebutuhan peralatan teknis.
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Editing Script

Editing script (visual) mungkin bisa sama persis dengan shooting script; tetapi bisa juga
secara ekstrim sangat berbeda. Biasanya sutradara akan duduk bersama editor setelah
proses shooting untuk melihat master shot yang dihasilkan (rushes). Jika Sutradara
memutuskan untuk membuang, menambahkon atau memodifikasi sebuah sequence; ia
horus membuat semacam catatan untuk guide atau bahkan script boru sebagai dasor
bagi kerja editor selanjutnya.

Narration Script

Ini sebenarnya lebih sebagai pelengkap script yang berisi teks narasi yang harus
dibacakan untuk mendukung visual. Dalam beberapa kasus dokumenter untuk peristiwa
aktual atau yang bersifat biografis; shooting script hanya berisi guide kasar ataupun ide
ide utama dari film. Penulisan narasi yang pasti baru dilakukan pada akhir proses: ketika
semua materi visual sudah dipastikan dan editing akhir hampir selesai.

Ide Dasar
Workshop Audio Visual

Pengembangan Ide, Penulisan Script dan Penyutradoraan
5



Ide dasar merupakan penulisan dori definisi ide yang akan dipaparkan dalam film. Ini bisa
semacam catatan, surat atau memo yang coba membangkitkan perhatian orang atas
filmini.

Kata kunci di sini adalah membangkitkan perhatian. Catatan tersebut bisa berbentuk
formal atau informal; serius atau ada unsur joke-nya. Tetapi apapun format yang
kemudian dipilih; maksudnya adalah merangsang perhatian dan imajinasi orang.

Catatan tersebut dibuat sesingkat mungkin dan langsung pada masalah yang dituju. Jika
idenya memang benar-benar bagus maka hal-hal menarik akan segera terlihat. Oleh
karena itu biasanya ide dasar ini berisi pemaparan singkat tentang film tersebut;
mengapa ide tersebut membuat anda tertarik; dan kemungkinan kenapa sebuah
badan/sponsor harus tertarik?

Contoh 1:

Help Me
Jika rumah sakit saja sudah begitu menakutkan buat orang dewasa; bagaimana
efek tersebut mempengaruhi anak-anak? Kami percaya masalah-masalah
tersebut yang selama ini dihadapi oleh anak-anak ; sudah demikian jauh merusak
persepsi terhadap institusi rumah sakit.

Komi menawarkan untuk membuat film 10 menit untuk anak-anak antara umur 4
sampai 10 yang akan membantu mereka untuk menguraikan apa soja ketakutan
mereka se/ama ini. RS Wellington sebagai sebuah rumah sakit dengan reputasi
dunia dalam hal penyembuhan, perhatian terhadap pasien dan kesejahteraan
anak : kami rasa sangat tepat menjadi pioner dalam mendukung proyek kami ini.

Kami memperkirakan total budget produksi sekitar $ 12,000

Pemaparan ide semacam di atas harus benor-benar singkat dan langsung pada pokok
persoalan. Beberapa ide mungkin akan sangat baik bila disertai surat undangan untuk
mendiskusikan lebih jauh mengenai detailnya ataupun pengembangan lainnya. Tentu
saja yang tidak boleh dilupakan adalah pencatuman benefit yang akan diperoleh oleh
sponsor.

Contoh 2:

Yang terl10rmat Dr. Courts;
Apakah ini sebuah kebetulan atau memang menjadi tonda-tanda jaman? Bulan
la/u saya membaca sedikitnya 3 artikel: mu/ai dari Newsweek hingga The New
Yorker yang mengangkat persoalan stress pada remaja hingga kecenderungan
bunuh diri pada mereka.

Persoalan ini kemudian menarik perhatian saya pada institusi yang anda pimpin;
sebuah institusi yang telah mendapat publikasi sangat baik atas hasil risetnya
pada masalah stress remaja dan metode yang anda kembangkan untuk
menanganinya.

Saya menawarkan untuk bersama-sama membuat sebuah film mengenai seluruh
subyek stres!; ini. Film ini kemudian dapat menjadi semacam alat publikasi
mengenai metode yang anda kembongkan ke seluruh dunia. Kita mungkin dapat
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langsung membuat semacam instruksional video: atau kita sedikit bisa bermain- .
main untuk lebih imajinatif dengan memfokuskan diri pada 2 atau 3 tipe remaja.
Misalnya dengan mengambil salah satu subyek seorang remaja kelas 1 SMA dan
remaja yang baru luIus SMA sebagai kasus tipikal yang kemudian dibuka
persoalan-persoalan psikologis yang selama ini membebani mereka: kemudian
bagaimana cora treatment-nya.

Saya pikir, dan saya percaya saya hampir tidak pernah salah-sangat penting
untuk mereaJisasikannya segera. Karena kemungkinan dukungan dana soya kira
tidak ter/alu sulit mengingat banyaknya lembaga riset independen ataupun
Universitas yang akan berminat untuk budget sekitar $20,000.

Bagaimana menuwt onda? Bisakah kita bertemu segera untuk mendiskusikannya
lebih jauh?

Dua contoh di atas sebenarnya memperlihatkan writer-producer sebagai inisiator ide
atau gagasan yang coba ditawarkan kepada pihak lain. Tetapi ada juga sponsor
ataupun stasiun TV sudah menetapkan sebuah topik yang kemudian harus
dikembangkan dalam pendekatan yang lebih spesifik oleh writer/producer. Sebagai
contoh adalah memo dari British Home Office:

Request for sugestion:
Komi merencanakan akan memproduksi beberapa jenis film pendek mengenai
masalah yang menghadang para imigran baru di Inggris: kemudian keberhasilan
mereka menyatukan diri dalam masyarakat Inggris secara keseluruhan. Kami
mengundang masukan ataupun gagasan-gagasan segar dari para Producer
dalam 3 halaman (masing-masing 3 copy). Durasi film ini tidak bo/eh lebih dan 20
menit dan budget yang tersedia sekitar @ 15,000. Proposal paling lambat diterima
di kantor kami tg/. 31 Juli.

Seorang producer yang tertarik mungkin akan menjawab sebagai berikut:
The Orchestra

Film ini mengenai sebuah kelompok orkestra yang unik di Manchester: yang terdiri
dari 30 imigran asal India (kebanyakan dari New Delhi dan Madras) dan felah
telah tinggal di Inggris lebih dari 5 tahun. Beberapa dari mereka sangat baik
bahasa Inggrisnya: tetapi tidak seluruhnya. Sebagian dari mereka adalah musisi
protesional di India: tetapi untuk menafkahi hidupnya sekarang mereka belajar
menjadi pedagang ataupun menekuni protesi yang lain.

Tiga tahun yang lalu: diinspirasikan oleh Asoka Badra: kemudian dipimpin langsung
oleh beliau: mereka memutuskan untuk membentuk kelompok orkestra yang
khusus membawakan lagu-Iagu rakyat India.

Ke/ompok orkestra ini berlatih 3 kaJi seminggu dan tahun lalu berhasil mengadakan
konser besar di Manchaster dan juga mengisi acara pada London's Festival Hall.
Tahun depan mereka diundang untuk membuat konser di New York's Lincoln
Center.

Kami percayo dengan melihat dari dekat kelompok orkestra ini dan kehidupan
para onggotonyo okan memudahkan kita untuk melihat suatu gambaron yang
berbeda dan unik dori masolah bagaimano para imigran memecohkan problem
problem kebudayaan, s:Jsial maupun ekonominya sebagai imigran di negeri baru
mereka.
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Pemaparan ide di atas secara implisit telah menggambarkan bahwa film tersebut·
nantinya akan mengeksplore latar belakang kehidupan individual anggota orkestra;
masalah-masalah yang dihadapL perilaku mereka di negeri yang baru; dan bagaimana
jalinan kisah mengenai suatu hmapan baru yang tumbuh di sana. Secara jelas kemvdian
nampak bahwa setting orkresta hanya akan menjadi frame dari eksplorasi tersebut.

Subject Matter & Purpose

Tidak masalah film apa yang kita buat dan siapa yang mendukungnya; tetapi lebih
penting adalah menentukan batas-batas topik dan maksud/tujuan dari film tersebut harus
sangat jelas sejak awal. Penjabman mengenai tujuan film harus secara jelas merangkum:

Film tentang apa ini?
Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dan untuk siapa?
Serta apa yang diharapkan bisa dicapai melalui film ini?

Penjabaran tujuan semacam ini. bukan hanya berguna untuk sponsor tetapi juga harus
benar-benar diendapkan dalam pikiran kita dalam menjaga track progress film secara
keseluruhan.

Anda juga harus sangat jernih dari awal tentang apa yang diharapkan dari film ini.
Sekedar hiburan? Sebagai alat bantu dalam fundraising? Untuk mengingatkan penduduk
akan bahaya tertentu? Sebagai instruksional?

Audience

Tujuan film tidak bisa didiskusikan dalam ruang tertutup. Selalu terlebih dahulu harus
mempertimbangkan audience sebagai target pemirsa film tersebut. Anda mesti tahu
sejak awal sesuatu tentang audience anda nantinya; apakah itu karena diberitahu oleh
sponsor atau anda harus mencari tahu sendiri.

Anda mesti tahu apa yang membuat audience anda tertarik; bagaimana itu dapat
diraih; untuk publik yang luas atau terbatas dan sebagainya.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya akan mempengaruhl
keseluruhan approach yang anda gunakan dalam penulisan nantinya. Penulisan untuk
televisi rata-rata mengasumsikan coverage pemirsa yang sangat luas. Ketika menulis
dokumenter untuk televisi; anda harus mengasumsikan bahwa anda menulis untuk seluruh
kelompok usia; mulai dari usia 14 hingga 75 tahun; untuk level pendidikan beragam;
ataupun pemirsa dari beragam latar belakang sosial dan agama.

Apa hal-hal terpenting yang mesti anda ketahui dari penonton potensial dan apa
hubungannya?
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Anda harus memastikan komposisi umum dari pemirsa. Siapa sesungguhnya mereka yang
akan menonton film ini? Berapa usianya? Apa sikap politik mereka? Apa keyakinan
religius mereka? Mereka penduduk kota atau desa? Berpendidikan atau tidak? Peke~a
profesional atau pekerja kasor?

Sudah pasti anda tidak punya banyak waktu untuk menjawab semua
pertanyaan di atas; tetapi tetap saja anda horus dapat menjawab beberapa;
karena itu akan sangat menolong berkomunikasi pada audience; tidak semua,
tetapi paling tidak mendekati.

2. Anda harus tahu dalam kO(lteks apa film ini akan dipertunjukkan? Oi sekolahkah?
Universitas? Atau untuk jam prime time di televisi? Atau jam-jam tengah malam?
Jika ini akan ditayangkan pada jam-jam prime time di televisi. mungkin anda
harus melakukan penanganan yang lebih halus. Berbeda dengan kalau anda
akan menayongkannya pada jam-jam awal siaran; dengan pemirsa yang lebih
sedikit. anda mungkin harus melakukan pendekatan subyek yang lebih
revolusioner dan radikal.
Untuk kepentingan fundraising di sebuah accra makan malam formal-kah? Atnu
ditayangkan di gedung pertemuan kota? Oitujukan untuk pemirsa khusus di
sebuah negara atau untuk seluruh dunia? Oitayangkan di televisi ataukah ruang
tertutup?

Anda harus dapat memastikan perasaan pemirsa terhadap sebuah subyek. Apakah
mereka sangat dekat dengan topik yang diangkat? Atau sama sekali tidak tahu? Apakah
mereka memiliki ketakutan atau resistensi terhadap sebuah subyek? Tabu ataupun
prasangka terhadap subyek yang berada di luor pengalaman normal mereka? Apakah
terlihat mereka akan menyetujui dasar filosofis dari film ini?

Implikasi praktis dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Sebagai contoh; jika
anda membuat film tentang kontrol kelahiran; sangat penting mengetahui apakah
pemirsa anda katolik atau protestan; konservatif atau liberal. Dengan kata lain anda
harus mengerti sistem kepercayaan atau kebudayaan dari pemirsa yang coba anda raih
ataupun pengaruhi. Tanpa pemahaman elementer semacam itu; film yang dibuat secara
teknis akan gagal menyampaikan sebuah pesan.

Approach

Satu pertanyaan yang sudah dapat diduga pada diskusi-disuksi kemudian adalah
"Pendekatan apa yang akan anda gunakan? Bagaimana melakukannya? Pada posisi ini
harus dapat dikembangkan berbagai kemungkinan. terutama bila topik film adalah
subyek baru yang tidak terlalu akrab dengan para pembuat film; atau jika sponsomya
sama sekali belum terbayang. Pembuat film butuh waktu untuk mendalami subyek,
sebelum benar-benar turun ke sana.

Oalam rangka menemukan approach/pendekatan yang tepat; akan sangat menolong
melihat beberapa elemen dan kualitas subyek terlebih dahulu. langkah awal dalam
memulai eksplorasi adalah:

Konflik situasional ataupun yang personal sifatnya.
Adanya karakter yang kuat dan karismatis dalam cerita.
Fokus area yang memungkinkan.
Perubahan karakter ataupun situasi; baik perubahan cepat maupun lama.
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Pastinya masih banyak lagi poin-poin penting yang harus diperhitungkan tetapi 4 e1emen
tersebut sudah cukup mewakili 4 hal terkuat dalam menyelesaikan proses eksplorasi
tersebut.

Mungkin akan banyak pertanyaan muncul dalam diri anda sendiri tetapi pihak sponsor
ingin sesuatu yang lebih kongkret; atau paling tidak menjelaskan bagaimana anda
mendekati subyek. Jika anda telah memikirkan topik ini bertahun-tahun mungkin tidak
akan menjadi persoalan: karena anda telah slap betul mau apa dengan film ini.
Persoalan baru muncul ketika subyeknya benar-benar baru dan anda tidak tahu apa-apa
mengenai hal tersebut.

Terkadang yang dibutuhkan adalah waktu yang lebih panjang. Dalam produksi
dokumenter yang umum; biasanya untuk mendapatkan kasus kuat dlbutuhkan riset dan
meng-absorb subyek sedemikian rupa sebelum anda memutuskan sebuah pendekatan
(approach). Bagaimanapun. ketika pihak sponsor bertanya. "Bagaimana anda akan
melakukannya? Anda tidak punya pilihan kecuali menjabarkan sebisa mungkin apa yang
anda anggap benar.
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Memulai Draft Pertama

Kafakanlah ando felah menghabiskan beberapa minggu unfuk mewujudkan sebuah film
dan segalanya telah menjadi sangaf jelas. Anda felah memutuskan untuk menjadikan film
sebagai cerita plus essay. Anda merasa telah menemukan pendekatan (approach) dan
strukfur yang tepat, dan sekarang anda mLilai melihat beberapa kemungkinan untuk
opening, middle dan ending. Bogus sekali!

Yang diperlukan sekarang adalah duduk dan mulai menulis draff pertama (first draft).
Draft pertama dapat mengambil bentuk draft shooting script hanya dengan catatan ide
saja, atau draft shooting script dengan narasi.

Untuk kasus yang pertama, anda hanya menuliskan catatan ide yang diperkirakan akan
menyertai gambar-gambar (visual): Sedangkan kasus kedua, sebenarnya anda feloh
mulai menulis narasi sejak awol, walaupun disadari pasti akan ada perubahan sejalan
dengan gerak maju film.

Draft shooting script hanya dengan catatan ide saja terlihat seperti di bawah ini:

Visual

Jerusalem di lihat dari udara

Keramaian ja/an-fa/an Jerusalem penuh
sesak. Terlihat bagaimana orang-orang
lalu-/a/ang menghadapi lautan
kendaraan.

Stand-up comment

Idea Line

Konsep Jerusalem sebagai ide
paling tinggi. Sempurna. Visi St
John. Mengungkapkan Jerusalem
Sebagai pusat agama-agama.

Jerusalem soot ini. Diskusi
mengenai rea/itasnya. Kota
dengan 25 ribu penduduk.
Masa/ah-masa/ah yang muncul
sehari-hari.

Komentator mengekspressikan
dilema dari Jerusalem modem.
Ketegangan saat Inl.

Keseimbangan antara kehidupan
spritual dan praktek sehari-hari.
Kemudian menegaskan apa yang
akan diungkapkan film ini.

Draft shooting script dengan narasi terlihat sebagai berikut:
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Visual

Jerusalem di fihat dari udara

Jerusalem dilihat dari bawah. Jolon-jolon
yang penuh sesak. Orang-orang saling
mendorong, berjuang menghadapi
mobil-mobil. Chaos.

Audio

Ketika ia meninggalkan Pa/estina
di tahun 1920; Gubernur Inggris
untuk kota tersebut mengatakan,
II Sete/ah Jerusalem, tak ada lagi
promosi yang lebih tinggi. II

Boginyo, seperti juga untuk jutaan
orang lainnya, tak ada lagi
tempat bagi Jerusalem dalam
sejarah Barat.

Jerusalem sebagai pusat dari duo
keimanan dan kota sud bagi
ketiganya. 10 bagaikan cahaya.
Benteng bagi nilai-niJai ideal. Kota
keramat. Simbol dari
kesempumaan.

Tetapi sebagaimana Jerusalem
terpotri dolam pikiran. Horus juga
dilihat Jerusalem dalam
kenyataan. Sahwa kota telah
berkembong sebagai kota
modern di akhir abad. Dan kota
antik dengan 25 ribu penduduk ini
masih hidup dan bekerja dalam
benteng abad pertengahan.

Mana dari dua bentuk itu yang anda pilih? Jawaban biasanya disesuaikan dengan
keadaan dan nuansa film itu sendiri. Banyak pihak sponsor akan sangat senang bila
menerima script lengkap dengan narasL walaupun mereka tahu pasti akan banyak
perubahan seiring dengan proses produksi. Tetapi dengan hanya melihat gambaran
visual dan catatan ide-ide akan menyulitkan sponsor untuk menilai. Sebaliknya, akan
sangat mudah buat mereka memahami film melalui penuturan narasi.

Bahkan departemen dokumenter di sebuah televisi yang terbiasa dengan semua jenis
presentasL mungkin membutuhkan script dengan narasi lengkap sebelum membolehkan
anda membuat sebuah film sejarah atau tentang manusianya. Hal yang sama juga
dapat terjadi pada yayasan yang memberi dana. Bagi banyak film, sangatlah jelas
bahwa anda hanya dapat menulis narasi pada tahap akhir, apakah itu film politik ,
berita dokumenter (news documentary) atau pun film yang secara konsisiten baru akan
dikontsruksikan pada fase editing.
Pada beberapa kasus, yang terbaik dapat anda lakukan adalah menyusun atau
mengungkapkan ide yang anda inginkan untuk menjadi panduan dalam mengerjakan
film dan penulisan narasi ketika proses penyuntingan (editing) diselesaikan.

Bila saya harus memilih, saya lebih suka menulis draft pertama dengan menggunakan
format ide, kemudian menulis ulang dengan narasi hanya untuk keperluan presentasi.
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Kerja dua kali tidak selalu perlu, tapi saya merasa bahwa hal tersebut membantu untuk
terfokus pada ide.

FORMAT SCRIPT

Melalui contoh yang telah diberikan, mungkin anda mempunyai sebuah ide yang bagus
seperti format nmkah standar. Praktek biasanya dapat dilaksanakan dengan membagi
halaman menjadi dua bagian dengan gambaran visual sebelah kiri dan audio sebelah
kanan (narasi atau ide-ide), seperti contoh di bawah ini:

Visual

Arena Pacuan kudaAscot
Pagar arena pacuan
Orang-orang elegan dengan pakaian
yang bagus sedang.menonton

"

Audio

Sejak dahulu kala, olahraga ini telah
dikenal sebagai olah raga para raja. Dan
anda datang karena anda cukup kava,
perlu mengisi waktu luang dan ingin
menunjukkan siapa wanita kekasih anda.

Orang-orang dari tipe kelas pekerja, Sekarang olah raga para raja telah jadi
sedang minum-minum b:r dan makan masa lalu. terutama untuK kaum proletar.
hamburger serta mengenakan celana
jeans dan kemeja tua.

Seperti dapat kita Iihat. walaupun narasinya cukup detail. bentuk visualnya hanya berupa
gambaran kasar. Jelas sekaii beberapa film memerlukan detail. Demikian juga film ilmu
pengetahuan atau kedokteran, anda harus menggarnbarkan dengan tepat
penanganan pengambilan gambar (shot) secara teknis. Biasanya kita tidak perlu
mengungkapkan ide dengan panjang lebar cukup hanya beberapa kata sebagai ide
utama.

Apakah naskah harus mengikuti bentuk halaman yang terbagi? tidak juga, jika kita ingin
menulis visual kita sebanyak satu halamon penuh dan halaman berikutnya berisi narasi
juga diperbolehkan. Kriterianya adalah kejelasan, apakah naskah itu jelas untuk dibuat
film? jika jawabannya "ya" maka tidak ada masalah.

Ketika kita mulai menulis naskah, mungkin akan membantu bila anda memberi beberapa
yang mengikuti sub-sub kriteria sebagai berikut:

1. Main ideas
2. Logical progression
3. Visualization
4. Opening
5. Rhytm and pace
6. Climax

Analisa semacarn ini sangat bermanfaat untuk saya pribadL walaupun beberapa teman
langsung menuHs tanpa pembagian seperti itu. Mereka secara alami telah terlatih
mempertimbangkan semua hal dalam kepalanya masing-masing, sehingga mereka
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merasa tidak perlu menformalisasikan lagi apa yang mereka pikirkan. Ini penting untuk .
diingat bahwa setiap penulis skenario, formal-tidak formal, sadar-tidak sadar, mesti
mempertimbangkan semua isu sebelum memulai.

Tujuan utama kita untuk nmkah adalah menampilkan ide kunci utama dalam bentuk
paling menarik dan cara yang mempesona. Lebih jauh, kita ingin naskah itu dilihat
sebagai satu kesatuan bukan terpisah-pisah, dan juga kita ingin ide kita bergerak maju
melalui film yang mudah, logis dan alumya bergerak maju.

Masalahnya adalah; ide apakah yang akan kita gunakan dan bagaimana kita akan
menampilkannya? Penelitian kita mengolah ratusan ide. sekarang kita harus
menyaringnya, fokus pada beberapa bagian dan membatasi hal lainnya, harus selalu
ingat tujuan utama film. Contohnya, kita melakukan riset film sebuah universitas, kita
mendaftar ide yang mungkin masuk sebagai berikut:
Apakah Universitas mewakili :

Bermula untuk agama dan pendidikan resmi?
Status: Oxford, Cambridge, Harvard, Yale
Menghabiskan waktu
Fokus pada kebencian terhadap orang-orang bukan Universitas
Mesin penghasil ide-ide
Mempekerjakan banyak orang untuk fakultas yang manja
Kesulitan dari ketidak-stabilan politik
Pasar pernikahan
Menara gading
Pusat pengembangan intelektual
Sex yang berlebihan

Tugas utama adalah menyaring ide, konsentrasilah pada apa yang kita anggap paling
penting. Dalam prosesnya beberapa ide besar akan dibuang. Dari daftar di atas,
mungkin hanya 3 yang masul<: dalam script. Kita juga sebaiknya menyadari "karakter"
bagi film kita. Yakni orang-orang yang hidup, bergerak dan bertingkah laku
menggambarkan efek dari ide-ide pada perilaku manusia.

Dalam " The Berkeley Rebels" , Universitas digambarkan sebagai pusat kegiatan politik,
penggambaran film melalui cerita Mike. Pada poin ini, kita membayangkan penonton
dalam pikiran kita. Akankah mereka tertarik atau dopat mengerti semua isu yang ada?
Berapa banyak detail yang harus disiapkan untuk setiap ide? Haruskah kita masuk lebih
"dalam" lagi? Banyak eksekutif dalam jaringan televisi Amerika cenderung percaya
bahwa pemirsa mempunyai kapabilitas "idiot" untuk memahami beberapa ide saja;
jtupun jika mereka rnempresentasikannya dalam cara yang sangat dangkal. Saya tidak
setuju. Saya pikir kebanyakan pemirsa cepat sekali menangkap beberapa ide, bahkan
yang sangat kompleks sekalipur; dan ini membuktikan film itu dibuat secara menarik.

Kita juga harus ingat bahwa bukan masalah banyak ide yang kita punya, tetapi ada satu
benang yang rr.engikat sepanjang film.

Seringkali ide ini dibentuk dari sebuah pertanyaan, apakah film akan menjadi sebuah
upaya mencari jawaban ? Apakah Universitas baik atau buruk bagi negara? Apakah
Kennedy merupakan kesalahan sejarah? Apakah Irving Berlin merupakan komponis
terbesar di abad ini? Siapakah sesungguhnya Hemingway? Apakah ini terdengar akrab?
Seharusnya: pernyataan ini adalah ide utama yang pertama kali kita kerjakan pada
saat kita menulis semua proposal beberapa bulan yang lalu.

Setelah menentukan ide utama; adalah merancang dalam blok logika atau sekuen
(Sequences) yang mengarahkan dengan mudah dan alami dari satu hal ke pada hal
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lainnya. Dengan sequences, berarti beberapa seri shooting digabungkan dengan
beberapa unsur umum - ide seri, penyusunan visual, action seri. motif musik - yang
membuat satu atau lebih poin khusus.

tde Utama: Kita menyaksikan anak-anak bermain bola di taman: seorang perempuan
melempar lembing: sebuah pertandingan baseball profesional; sebuah pertandingan
gulat. Motif Olah Raga jelas merupakan elemen kesatuan, tapi ide pokok bahwa penulis
mungkin ingin memperlihatkan bahwa oIah raga berasal dari perang.

Setting: Kita melihat Pegunungan Rocky, pegunungan yang besar, air te~un dan
sungai, hutan yang luas, hutan yang perawan. Di sini terlihat elemen umum merupakan
setting dan kebesaran alam.

Action: Seorcmg pelajar meninggalkan rumahnya, pergi ke Universitas, berjumpa
teman-temannya, ngopi-ngopi (ngafe), dan akhirnya masuk kelas. Semua kegiatan
hingga masuk kelas mempunyai kesatuan. Di dalam kelas mungkin sebuah sekuen yang
berbeda.

Mood: perang telah mulai. Mobil Tank bergerak maju. Wanita sedong menangis.
Pengrusokan bongunon - bongunon terlihat dalom bayangan siluet. Seorang loki-loki
sedang berbicara dengan kelompoknya. Seorang anok nampak sedih seponjang jalan.
Di sini ikotan elemen bukan hanya tentong permuloon perang (ide) tetopi juga abu-abu,
suosana surom oror.g-orong dan settingnya.

Tentu saja, ada beberapa kategori dan mereka dapat te~adi tumpong tindih. Ide, Action,
Setting, Karakter pokok, mood - semua ini dapat menyatu menjadi kumpulan sekuen.

Di sini kita diberi sekuen dan kemudian kita dapat melihat dimona sekuen cocok dengan
semuonya. Kita horus terus menerus bertanyo pada diri sendiri :

Apa point yang ingin kita buat pada sekuen ini?
Apo yang dapat kita perlihatkon dalam membuot point itu ?
Apa karakier kita atau peserta yang akan lakukcn ?
Bagaimana dengan suara, apakah musik, dialog, efek atau komentar, membantu

menjadikan sekuen lebih efektif?

Dalam prakteknya kita mungkin akan menggunakon narasi untuk menyatukan sekuen
dan memperlihatkan para penonton dimano kito meletakkan penekonan.

Ketika kita mulai memikirkan tentang peletakan sekuen kita dalom beberapa tempat:

Pertoma, ingatloh, bahwa ada perbedaan yang besar antara film logis dan logika secara
matemotika. Bentuk biasanya lebih sukar ditangkap, emosional dan tidak kokoh. Logika
semacam itu biasanya lebih dirasakan oleh hati ketimbang oleh kepala. Saya pernah
melihat film tentong seorang pemain cello terkenal di dunia, Jaqueline du Pre, yang mati
mudo. Penulis atoupun sutradara mungkin okan muloi dengon gombar-gambor
kebesaron konser du Pre, lalu balik ke maso kedl sang tokoh. Tetapi sebaliknya, film
dibuka dengan konser cello Elgar yang terdengar sangat lembut, shot-shot kehangatan
musim semi. dengan pemandangan pendar cahaya matahari melalui daun-daun
berwama merah dan oranye.
Sang sutradara memilih bersikap lembut. memulai adegan awol dengan puitik dan
berhasiL walaupun entry menuju subyek agak diperlambat.

Kedua, bahwa ide logika progresif adalah kesejajaran visual dan gerak maju emosi dalam
film. Penekanan yang berlebih pada salah satu bagian akan merusak film.
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Paling mudah dan paling alami dengan menyusun ide secara kronologis, tapi seseorang
mungkin ingin juga melakukan dengan cara gerak maju yang agak longgar. Hal yang
terpenting adalah menemukan tanda-tanda yang mengesankan pertumbuhan. Dalam
bUKunya yang paling mengesankan, "Film Scriptwriting," Dwight Swain menyarankan
pemikiran tentang pergerakan dari hal-hal yang sederhana menjadi lebih kompleks, dari
urnum ke khusus. Dari hal yang biasa ke hal yang tidak biasa, dari masalah menjadi
penyelesaian, atau dari sebab ke akibat. Hal yang terpenting adalah kesan atau
khayalan dari sesuatu yang tidak dapat dihindari, suatu gerakan yang natural.

Gerak rl1aju kronologis merupakan bentuk paling tua dalam penyampaian cerita. Inilah
metode yang kemp digunakan karena dapat memuaskan keingintahuan yang alami.
untuk mengetahui apa yang terjadi kemudian. Jika kita diperkenalkan pada seorang
anak angkat. pasti kita ingin segera tahu bagaimana anak tersebut sampai kehilangan
orang tua. Atau bagaimana Philly sampai memutuskan untuk pergi dari rumahnya,
seperti dalam film Best Boy. Kita ingin tahu apa yang te~adi ketika seorang gadis yang
tidak pernah lepas dari Iindungan keluarga, untuk pertarna kalinya harus tinggal sendiri.
Kita ingin melihat seorang biarawati dalam kerudungnya, kemudian mengikuti
perkernbangannya setelah ia memutuskan untuk kembali ke dunia sekuler. Film
pemenang John Else's award, The Day After Trinity, bercerita tentang Robert
Oppenheimer, salah seorang penemu bom atom. Dasar penceritaan Oppenheimer ini
sangat kronologis dan sederhana, mulai dari kehidupan masa kanak-kanaknya hingga ia
menjadi supervisor pada proyek atom Los Alamos. Juga karya Don Pennebaker, "Jane"
yang mulai dengan Jane Fonda tiba untuk latihan pertamanya di Broadway dan be~akhir

pada ulasan setelah malam pertunjukkan yang kacau-balau.

Dalam Tounges United, salan satu film yang paling dinamis yang pernah dibuat tentang
rasisme dan identitas pribadi. Marlon Riggs melakukan "penjelajahan" yang sangat dalam
ke dalam dirinya sendiri dan memperlihatkan grafik penemuan yang gradual hingga
sampai pada kesimpulan dirinya adalah seorang homoseksual. Gerak maju ini
dikonfrontasikan dengan kebencian di sernua sisL diakhiri dengan pemuda kulit putih
yang melihat bahwa cinta dan perasaan dapat mengatasi pelbagai batas rasial. Film ini
sesungguhnya tentang evolusi; baik secara politik maupun sexual, suatu dokumen luar
biasa tentang kemanusiaan yang disampaikan dengan sar.gat sederhana.

Gerak maju yang lain adalah model struktur dengan pola krisis. konflik dan resolusi. seperti
yang diperlihatkan oleh film The Chair. Sekilas, gerak maju semacam ini terlihat hampir
sama dengan strukktur yang kronologis, tetapi ada terdapat beberapa perbedaan.
Sebagai contoh, salah satu stra'legi pada film kronologis memperlihatkan perkembangan
karakter atau pertumbuhan karir dalam politik, bisnis, atau kesenian, seperti Oppenheimer
dalam The Day After Trinity.

Hal yang sama mungkin terdap'::lt juga dalam film konflik, tetapi pada kasus yang terakhir
kita secara umum lebih berkepentingan dalam resolusi konflik ketimbang perubahan
karakter.

Peristiwa-peristiwa dalam The Chair meliputi lima hari kejadian; waktu berlalu , tetapi tidak
ada perubahan karakter. Ketegangan lebih ditekankan pada keyakinan Paul yang
membuat film berkembang. Apakah ia akan tetap hidup atau mati? Kita menantikan
jawabannya. Dalam "Mooney versus Fow/er", karya James Lipscomb, kita mengikuti
kehidupan dua pelatih sepakbola yang sangat terbuka dan pe~uangan tim mereka
berdua untuk memenangkan kejuaraan lokal. Pada saat pertandingan selesaL konflik
juga terpecahkan dan film selesai.
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Contoh yang bcik dari film lainnya yang berdasarkan gerak maju "pertarungan" dari film .
BBe. "Whose House Is It Anyway?" Di Inggris. banyak orang menghargai bahwa mitos
tentang rumah mereka adalah puri mereka. sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Tapi
pada kenyataannya itu tidak benar. Kalau Dewan Daerah mempunyai alasan yang baik
menguasai rumah tersebut. maka mereka akan memilikinya. Billy dan Gordon Howard
adalah pemilik dan tinggal di Rose Cottage selama bertahun-tahun. tetapi pada suatu
hari Dewan Daerah setempat mewajibkan perintah pengosongan atas rumah dan
mengambil kepemilikannya. Bujangan eksentrik bersaudara ini. berusia 65 dan 73 tahun.
menolak mengakui kesahihan pemesanan barang. mengatakan bahwa ketika juru sita
datang mereka menembaknya daripada menyerahkan hak-haknya sejak lahir. Konflik
dibangun pada beberapa detik pertama film. dan jam berikutnya menunjukkan kita
tahap-tahap dan kemajuan "pertarungan". Ini adalah subyek yang menyentuh kita
semua. dan kita secepatnya terseret ke dalam film. secepatnya ingin melihat bagaimana
konflik itu akan diselesaikan.

Gerak maju kronologis dan gerak maju konflik terbagi dalam dua perlakuan umum
dalam dokumenter. mengikuti dari dekat pencarian motif atau berburu pemecahan
masalah dari misted. Sebab itu popularitass dari Serial Discovery. yang menginvestigasi
semua hal. mulai dari asal-usul cerita Dracula hingga pencarian arkeolog Schliemann
atas kota Troy.

Film seri James Burke "Connections" merupakan film yang sangat variatif dalam
pencarian temanya. Malah memfilmkan pencarian yang berhati-hati. tujuan dia adalah
menunjukkan kepada kita bagaimana penemuan secara teknologis lebih cepat diraih
dengan jolan yang terduga. Perkembangan Film dari kejutan A ke kejutan B dan begitu
seterusnya. Melihat seri ini. seperti melihat tukang sulap menyihir pemirsanya dengan
menarik sesuatu dari topi ajaibnya. Rahasia Burke adalah merangsang keingin-tahuan kita
mengikuti perubahan teknologi yang aneh. Sebagai contoh, penulis mencatat
perkembangan ide-ide dalam fill1,-Burke tentang penemuan roket bergerak:
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\ 1. Pembukaan film. Burke berdiri di dalam sebuah pabrik modern dan bicara tentang
banyak kegunaan plastik.

2. Ini mengarahkan dia berbicara tentang kartu kredit plastik yang menggantikan
uang.

3. Kita sekarang masuk kepada pembicaraan tentang kredit finansial
4. Subjek itu membawa kita ke abad XIV. Sementara film memperlihatkan ksatria dan

wanitanya sedang bermain di sekitar halaman purL Burke mulai menceritakan
bagaimana ide baru tentang kredit di masa itu membantukeuangan sekelompok
kecil tentara dari Duke of Burgundy.

5. Karena kredit dari tentara dapat berkembang dari beberapa ribu menjadi 60 ribu
artinya kredit membuat tentara menjadi lebih besar.

6. Seperti tentara, berkembangnya senjata baru menjadi mode. Tombak digunakan
dengan cara baru, tetaoi kemudian itu menyebabkan kesalahan, yang
mengarah ke bentuk senapan . Kemudian tombak digabung dengan senapan
menjadi bayonet.

7. Kita kembali ke ide tentara yang selalu tumb~h, dari 200 hingga 300 ribu yang
kuat. Tetapi tentara perlu makan.

8. Tentara-tentara seperti Napoleon itu tumbuh sangat besar dan mereka tidak
dapat tinggal di sekitar kota. Mereka memerlukan makanan walaupun sudah
tidak segar.

9. Keadaan ini membuat gerak maju perkalengan, Ini juga mengarah pada mesin
pembuat es yang diinspirasi oleh penemuan kimia, gas freon dan lemari es.

10. Gerak maju ini menitikberatkan pada pengawetan makanan dan mengarah
pada penemuan tabung vakum .

11. Prinsip tabung vacuum yang menyebabkan gas meledak dalam vakum. Jika ini
dilakukan dalam jumlah besar, anda telah membuaf penemuan roket V-2 oleh
Wemher Van Braun.

Film ini sedikit membingungkan pada akhimva kita menemukan bahwa makanan untuk
tentara mengarah pada roket penggerak. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana trik
itu dilakukan? jawabannya menarik, bagaimana mempesonanya jalinan ide-ide yang
logis dan berhasil Burke tenun untuk penonton.

Film Burke dibangun atas sebelas bagian yang terlihat tidak terpisahkan satu sama
lainnya. Kita rnungkin mengatakan "kelihatcnnya", sebab ketika diperhatikan dari jarak
sangat dekat kita dapat mendeteksi carakerja tangan yang ajaib. Tetapi apa yang akan
allda lakukan ketika film tidak memiliki logika terlihat?Jawabannya adalah dengan
membangun ke$atuan dari kumpulan ide-ide kemudian menyatukan secara halus
dengan bantuan visual dan narasi dari satu bagian ke bagian yang lain.

Ketika kita membuat film tentang kecelakaan mobil, kita mengetahui bahwa kita harus
berkonsentrasi pada empat hal: Kecelakaan yang terjadi, Reaksi Korban, penyebab
kecelakaan dan pembuatan jalan. Ini terlihat tidak ada argumen yang memaksa kita
untuk menempatkan satu topik ~ebelum topik lainnya. Kalau demikian apa yang menjadi
alasan di balik penataan akhir sebuah script?

Kita menempatkan pembangunan jalan pada bagian pertama karena ini
membangkitkan minat terhadap isu tetapi sangat miskin untuk membangkitkan minat
emosional pada bagian klimaks film.
Di lain pihak, kita berpikir bahwa kita dapat mendapatkan pergerakan yang sangat
dinamis dan material dramatis pada subyek sopir-sopir yang dapat "beke~a dengan
baik"'hingga akhir film. Bagian mobil-mobil akan di tempatkan pada bagian tengah film.
Script yang ditulis seperti itu sampai kita menemukan beberapa material yang luar biasa
pada mobil-mobil di masa depan, yang· kita pikir akan memudahkan kita menjawab:
Hakan di bawa ke mana kita pada abad 21?" Ini terlihat sangat baik untuk mengakhiri
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film tersebut, jodi kito dopot membolik bagion mobil-mobil dan sopir-sopir. Draft kosar dori .
ide-ide tersebut dan sequences terlihot sebogoi berikut:

Visual

Mobil-mobil di jolon
Tobrokon mobil, polisi
Ambulon
Pandangan subyektif pasien rumah sokit
Wawancara pasien di rumah sokit

Ide

Trauma Kecelakoon

Judul: Always Someone Else
Reaksi Korban

Kemacetan Koto

Lalu-Iintas yang podat

Latar belakang Kecelakaan

Keramaion kota

Masalah-masalah pergerakan

Suasana Laboratorium polisi. Polisi Bagoimana
sedong menguji odegon sebuoh kecelokoon
kecelokoon

Mengapa kecelakaan terjadl?

polisi menyelidiki

Pembangunon jalan yang buruk.
Adegan kemation. Adegon-odegon
kebutoon. Diskusi dengon insinyur (ohli)
pembuot jolon.

Wawanccra dengan sopir bus dan taksi.
Kursus/pelatihan untuk sopir-sopir yang
buruk.
Pelotihan untuk sopir-sopir baru.
Spesiolis pelotihon

Buruknya jarak penglihatan
Ruwetnya mobil, buruknya rambu-rambu
lolu-Iintas.
Tekonon psikologis

• Pembangunan jolan yang buruk.
Keodoon jolon-jalon.

• Sopir-sopir
Tidak perduli

Peiatihan Sopir-sopir

Tekanon pada para sopir

Mobil sport, bolopon mobil, mobil-mobil
besar dan wanita cantik

Mobil sebogoi perluasan
kepribadian.
Psikologi dari mobil-mobil
mengendarai.

• Mobil itu sendiri

dari

dan
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Pengaruh tes pada mobil-mobil.
Mobil-mobil ketika di tes.
Tes sabuk pengaman

Desain mobil inovatif
Mobil-mobil dengan kursi-kursi saling
menghadap dan cermin periscope.

Film animasi tentang mobil-mobil baru
dan desain yang bagus, mobil yang
cocok untuk dalam kota

Mobil-mobil rusak di penampungan

Membuat mobil
Kegagalannya.
Ukuran keselamatan baru

Mobil-mobil masa depan

Dunia masa depan

Memerlukan perhatian saat ini

------,

Apa yang diungkap diatas. akan mencapai 14 lembar. Naskah pertama lebih
merupakan gambaran kasar, tetapi telah hal mengungkapkan dengan jelas
bagaimana visual dan ide dapat disatukan. Kita tahu bahwa script akhir akan
menyediakan lebih banyak detail dan proses shooting akan menawarkan variasi
dan pola-pola baru. Bagaimanapun kita butuh menuangkan ide-de di atas kertas,
sehingga kita dapat langsung menganalisanya serta melihat apakah tatanan itu
masuk akal atau tidak? Paling tidak dalam teori.

Selain itu juga sangat berguna unntuk menandai beberapa bagian-bagian tertentu
yang termasuk di dalamnya, bukan karena dibutuhkan secara logis bagi gagasan
yang ingin kita kembangkan, tetapi leb;h pada unsur menarik secara visual atau
mengasyikan untuk dishooting. Misalnya, adegan kecelakaan di laboratorium polisi
tidak punya kontribusi apa-apa terhadap perkembangan ide, tetapi ini adalah
tempat yang dahsyat untuk melihat lebih dekat "lie detectors", unit kamera
rahasia, metode uji kelayakan metal, dan lain-lain. Sequence yang menyolok
lainnya adalah bagian atas Roll Royce yang cantik, sebenarnya sama sekali tidak
diperlukan tetapi akan sangat bermanfaat untuk memberikan pemandangan yang
kontras.

Apa yang terpenting ialah draft awal disarankan dalam bentuk penyusunan
sementara dan hubungan antara sequence yang tidak dapat dipisahkan. Pada
akhimya, editing disarankan dengan menyusun kembali dengan cara radikal.

Penekanan pada gagasan dari hubungan sequence karena tanpa itu uraian anda
dan ide film dapat terasa datar atau gagal mencapai kekuatan penuhnya. Ada satu
dari beberapa kritik terhadap" Tongues Untied". Dalam "Tongues Untied", banyak
sekuen yang sangat brilian, tapi seringkali terlihat tumpang tindih, satu dengan
lainnya. Akhirnya, hal ini memotong hubungan emosi anda yang sudah be~alall.

MASALAH - MASALAH YANG KHAS
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Dalam mencari logika dalam penulisan script, anda akan sering menemukan diri anda
ditarik dalam arah yang berbeda oleh kemungkinan-kemungkinan yang beragam.
Masalah yang paling umUM adalah mencoba untuk memutuskan apakah akan
menulis secara kronologis, intelektuai atau secara tempat (spatially). Apakah
semuanya sudah dilatih? Mari kita bandingkan gerak maju kronologis dengan gerak
maju intelektual.

Anda sedang membuat film tentang Perang Dunia II, anda ingin membawa subjek
perfawanan masyarakat sipil. Secara umum ceritanya diambil pada tahun 1942.
Kemudian kita menulis beberapa cerita tentang perlawanan itu: satu 1942, satu 1945
dan satu lagi 1944. Pada tahap gagasan, anda mungkin akan menceritakan semua
cerita dalam satu sekuen untuk membuktikan point yang pasti tentang perfawanan.
Tapi itu mengarahkan kita pada tahun 1945, dimana bagian utama film anda hanya
akan menjangkau tahun 1942. Mcka anda mempunyai masalah.

Dalam film yang sama anda mempertunjukkan penyerangan D-day Juni 1944. Ide
anda itu tiba-tiba menarik diskusi tentang perang yang sukses dan tidak sukses seperti
penyerangan Dieppe dan penyerangan Italia. Akankah anda mengembangkan dan
memperlihatkan semua insiden tersebut? Atau apakah anda akan fokus pada
adegan penverangan di pantai Normandia?

Ada pertanyaan yang tidak mudah, tetapi itu akan membantu kita dengan
beberapa pertanyaan: Apakah anda ingin membuat bingung penonton? Apakah
anda akan menceritakan cerita dramatis dan emosional yang buruk? Apakah irama
akan berpengaruh pada keseluruhan film? Pada 9 dari 10 kasus, hal terbaik yang
dapat anda temukan adalah mempertahankan gerak maju kronologis dan tetap
pada satu lokasi fisik sampai informasi tentang itu menjadi usang. Terdapat beberapa
pengecualian, tetapi panduan tersebut akan sangat membantu dalam berlatih.

Masalah lain dalam penulisan draft pertama film adalah kelebihan muatan (overload)
dengan banyak sekuen. Tiba-tiba anda ingin mengatakan dan meletakkan semua di
dalamnya.

Disarankan untuk bertahan dari keinginan tersebut dan benar-benar bertanya
apakah semua hal itu cukup berharga untuk dimasukkan di dalamnya atau tidak?
Jangan lupa akan ada draft ke duo, juga anda dapat menghilangkan sequence
ketika tahap editing. Tetapi ini suatu percobaan yang sangat berguna untuk
mendapatkan semua hal yang tepat pada tahapan pertama. Kelebihan muatan,
merupakan massalah kedua dalam "Tcngues Untied". Sangat sederhana untuk
mencoba kelebihan muatan, karena dengan :tu pasti akan mengurangi kekuatan
dari sisa film. Aturan di sini adalah: sedikit akan bisa berbuat lebih banyak!

BEPIKIR KRITIS DAN SIMPLE:
Blcoro sool pengembongon ide dolom dokumenter
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Introduction

tde

"Documentary is a creative treatment of actuality" Inilah kredo yang disampaikan
Grierson ketika mengomentari Moana dokumenter dari Roberth Flaherty (1926).

Dari definisi diatas bisa kita tekankan bahwa ada dua komponen dalam dokumenter.
Pertama,ialah the actuality component yaitu bagaimana film yang kita buat bisa menarik
perhatian penonton, terasa sekali koneksitasnya dengan isu yang sedang hangat
ditengah masyarakat. Factuality Component adalah fakta-fakta yang terjadi dilapangan,
sedangkan actuality component adalah bagaimana kita bisa merepoduksi dan
merepresentasikan kenyataan tersebut. Disini harus jeli melihat perbedaan antara
"kenyataan" dan "pemyataan atas kenyataan". Apa yang akan kita sampaikan kepada
penonton? Informasi apa yang dibutuhkan? Apakah pesan ini masih bisa menarik
perhatian penonton?

"Pemyataan" dalam dokumenter penting sekali untuk diformulasikan agar bisa jelas ketika
memformulasikan komponen yang kedua, the creative component yaitu bagaimano kita
bisa menyusun seluruh elemen visual yang dimiliki untuk bisa memperkuct dan
memperluas penerimaan penonton terhadap "pernyataan pesan" yang hendak
disampaikan.

Kalau kita kembali ke hal yang paling dasar, unsur-unsur terpenting dalam film ialah:
Informasi, Dramatlka, dan Estetika. Dalam genre apapun, tiga unsur dasar ini selalu hadir.
Informasi menyangkut apa yang akan kita sampaikan. Dramatika menyangkut persoalan
psikologis/emosi dari subject/karakter dalam film yang kemudian bisa bisa dirasakan dan
dipahami oleh penonton. Sedangkan Estetika adalah aspek formalime visual (bentuk
visual) yang dapat merepresentasikan informasi dan dramatika film. Komponen aktualitas
termcisuk dalam unsur informasi sedangkan Komponen kreatif termasuk dalam unsur
dramatika dan estetika.

Banyaknya muatan setiap unsur sangat menentukan genre apa yang akan kita hasilkan.
Bila kita memberikan muatan tGrbesar pada dramatika, tentu saja film yang kita hasilkan
adalah film cerita/drama. Bila dominasi diberikan pada unsur estetika, maka film yang kita
hasilkan adalah film art.

Dokumenter, sesungguhnya memberikan porsi informasi lebih besar dari unsur lainnya.
Persoalannya ialoh bila kita melupakan dua unsur lainnya, maka dokumenter yang kita
buat akan menjadi kering dan membuat penonton bosan. Tapi sebaliknya bila kita terlalu
menekankan pada unsur estetika dan dramatika, yang terjadi ialah sebuah dokumenter
yang ekstotis tanpa aktualitas. Kesalahan model ini paling sering kita temui ketika
membuat sebuc:h dokumenter mengenai sebuah masyarakat yang alam dan unsur-unsur
dalam masyarakat tersebut kuat secara dramatika dan estetika.
Seperti misalnya membuat dokumenter mengenai masyarakat tribal. Kita terlalu
terpesona pade hal-hal yang rnemang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Sepertinya begitu banyak hal-hal yang informatif yang bisa kita sampaikan. Tapi
pertanyaanya ialah apakah penonton akan tertarik dengan hal-hal tersebut?

Mengembangkan Ide
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Topik bisa dalam bentuk apa saja. Bisa tentang pendidikan, kesehatan, politik ataupun
kesenian. Tapi biasanya, tugas yang datang ke meja kita bukan berupa topik2 besar
seperti ini tapi da/am bentuk peristiwa hard news atau dalam bentuk yang sangat luas
sekali seperti mengenai lokasi tertentu atau masyarakat tertentu. Misalnya peristiwa
"seorang anak membunuh orang tuanya sendiri di daerah x" atau tugas membuat
sesuatu mengenai masyarakat papua.

Pertanyaan yang pertama kali muncul ialah: apa yang menarik dari topik ini? Kita harus
berpikir kritis karena kita harus menemukan aktualitas pada topik tersebut.

Ketika merumuskan Komponen aktulitas sebuah topik, ada beberapa panduan yang
membantu kita rnenemukan aktualitas ini:

1. PENONTON. Penonton mana yang akan menjadi target dokumenter kita? Misalnya
saja penonton kelas menengah atas, keluarga, remaja, atau anak-anak. Hal ini
penting untuk kita ten1ukan karena langkah berikutnya ialah mengeksplorasi
pemahaman atau cora berpikir apa yang dimiliki oleh penonton terhadap topik
yang dkan kita garap. Untuk memudahkannya kita bisa bisa membuat sebuah list
mengenai hal ini.

2. STERIOTIPE. Setelah kita bisa membuat daftar tersebut, maka kita akan mengetahui
padangan umum atau steriotipe apa yang dimiliki oleh penonton terhadap topik
yang akan kita buat. Tujuannya ialah berdasarkan steriotipe-steriotipe ini kita bisa
mengeksplorasi keunikan dari topik kita agar kita tahu unsur-unsur apa yang tidak
diketahui oleh penonton sehingga mereka tertarik untuk menontonnya. Karena
keunikan itu bisa terasa bila hal tersebut tidak kita ketahui atau tidak pernah
ditemui sebelumnya. Keunikan bisa dibagi dalam dua kategori: keunikan material
dan keunikan kultural. Keunikan material merupakan keunikan yang muncul
karena sebuah fisik atau material, subject tersebut belum pemah diketahui
sebelumnya. Sedangkao keunikan kultural ialah keunikan yang muncu/ karena
ada cara pcmdang lain atau tidak umum terhadap topik tersebut.

3. SIGNIFIKANSi. Setiap topik memiliki banyak keunikan karena tentu saja tidak setiap
orang mengetahui banyak hal di dunia ini. Tapi tidak setiap keunikan menjadi
signifikan untuk disampaikan. Disinilah aktualitas itu menjadi penting: apakah
keunikan yang dimiliki oleh topik tersebut relevan atau signifikan bagi penonton?
Signifikansi 'rerbagi atas dua: Signifikansi Makro dan Signifikansi Mikro. Signifikansi
Makro menyangkut tema-tema besar dalam masyarakat sedangkan signifikansi
mikro menyangkut hal-hal keseharian yang dirasakan oleh penonton.

Tema atau film statement bisa kita buat ketika sudah menemukan keunikan dan
signifikansi dari topik. Film statement merupakan pernyataan yang menghubungkan
antara topik, keunikan dan signifikansi. Film statement ini yang kemudian menjadi
panduan bagi kita untuk menyusun skenario karena ia adalah objective dari dokumenter
yang akan kita produksi.

Pembuatan Skenario
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Dalam dokumenter, skenario adalah pedoman yang perlu kita formulasikan untuk dapat .
secara jelas menemukan cora apa yang terbaik untuk menyampaikan sebuah cerita.
Ada begitu banyak pendekatan dan gaya dalam bercerita. Kita harus bisa
memformulasikan sesuai dengan objective dokumenter. Objective ini kita temukan dalam
film statement yang kita buat pada tahap sebelumnya.

Skenario dalam dokumenter adalah pedoman kerja dan bukan pedoman Iiterer. Limitasi
kerja yang kita miliki mungkin tidak memungkinkan kita mengkonsepkan terlalu detail
mengenai apa yang akan kita buat. Tapi setidaknya ada beberapa elemen visual yang
penting untuk diformulasikan terlebih dahulu.

Pendekatan (Approach)

Pendekatan apa yang kita buat ketika ingin memvisualkan sebuah film statement? Ada
dua pendekatan: esai atau naratif. Bila kita ingin membuatnya dalam bentuk esai, kita
akah terpaku pada permasalahan yang akan kita bahas. Kita memposisikan masalah
sebagai sUbject yang akan kita ceritakan kepada penonton. Keuntungan dari
pendekatan ini lalah kita bisa secara tuntas mendedah masalah. Kelemahannya ialah
kesulitan kita untuk mempertahankan perhatian penonton. Berbeda dengan pendekatan
naratif. Pendekatan ini sesungguhnya berpaku pada satu subject/karakter/tokoh don
kemudian menceritakannya melalui struktur yang memiliki nilai dramatik didalamnya.
Struktur naratit mengandung tiga unsur dasar: pengenalan, puncak, dan penutup. Lewat
struktur ini penonton diperkenalkan pada persoalan yang dihadapi oleh tokoh pada
bagian pengena!an, kemudian persoalan ini pecah menjadi konflik pada bagian puncak,
dan diselesaikan pada bagian penutup.

Memilih esai atau naratif, paling utama ialah berpikir secara SIMPLE ketika kita
menentukan pendekatan. Simple disini ialah menyampaikannya pada penonton secara
secara sederhana tanpa menyederhanakan objective. Kesederhanaan seperti apa yang
harus didapatkan? Kesederhanaan yang berfokus pada hal yang paling MENARIK secara
VISUAL.

Cara yang sering dilupakan ialah berbicara lewat sebuah METAFOR, yaitu menceritakan
sesuatu berdasarkan sebuah simbol yang dapat mewakili objective kita secara
menyeluruh. Simbol ini bisa berupa tempat. benda atau ungkapan bahasa. MisC'lnya,
kenapa pembunuh ini begitu banyak memiliki tato ditubuhnya? Tato-tato itu
sesungguhnya mengekspresikGn identitas apa? Tato sebagai sebuah simbol yang lekat
dunia kriminalitas jarang sekali digunakan sebagai "jendela" untuk masuk ke dalam
"rumah" objective.

Sudut Pandang (Point of View)
Biasanya kita menggunakan Objective point of view. Dalam point of view model inL
seluruh dokumenter dibangun berdasarkan sudut pandang pembuat. Selain
membosankan, model ini juga sangat otoritatif dalam artian penonton diharuskan
mendengarkan satu sudut pandang dalam melihat sebuah kejadian. Tapi paling menarik
ialah menggunakan native point of view -sudut pandang sang pelaku. Disini kita tidak
akan te~ebak pada steriotipe dan memfasilitasi penonton untuk bisa merasakan
kehadiran subject atau tokoh dalam dokurnenter kita secara lebih dekat.

Gaya (Style)
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Apa bedanya pendekatan dengan gaya? Pendekatan itu menyangkut .
pengorganisasian hubungan antar scene dan squence dalam film. Pendekatan sangat
terkait dengan struktur film. Sedangkan style itu menyangkut pada pengorganisasian dari
elemen-elemen visual itu sendiri: gambar dan suara. Ada begitu banyak style yang bisa
kita kembangkan tapi intinya: apakah ia bisa secara tepat memvisualisasikan objective
kita?

Gaya ini bisa berupa horor, komedL satir atau melodrama. Gaya dalam film-film cerita
bisa sekali digu.lakan dalam dokumenter. Tapi sekali lagL tanpa objective yang jelas,
gaya ini akan rnenjadi sia-sia belaka karena gambar-gambar yang kita hasilkan menjadi
kosong dan tak bertenaga. Juga, harus diperhatikan ialah melawan steriotipe gaya.
Misalnya, kalau kriminalitas, kita menggunakan gaya horor, dengan musik yang
menghentak dan gambar yang selalu menangkap kekejaman dari bentuk kriminatitas
tersebut.
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Contoh Script Dokumenfer
PENYAIR NEGERI UNGE
Film Statement:
Kegelisahan Ibrahim Kadir sebagai Seniman Didong untuk mengekspresikan perubahan
yang terjadi didalam masyarakatnya, yaitu Masyarakat Gaya.

Introduction
No Audio Visual
l. Ibrahim Kadir bercerita mangenai Interview - Stock Shot" Puisi Tak

persaannva saat berada di Peniara Terkuburkan"
2. Menyanyikan sebuah karyanya, ide Menyanyi dan menari Oidong di alam

mengenai kedekatan Ibrahim dengan terbuka
Alam

Ib h' K d' d O'dra 1m a Ir an I ona
No. Audio Visual
l. Apakah Didong itu? Interview dengan Pertandingan Oidong - Stock Shot

M, Junus Melalatoa (Antropoloa) "Puisi Tak Terkuburkan"
2, Ibrahim Kadir mengenang masa Ibrahim bertandang ke rumah etnik

kedlnya dan perkenalannya dengan Gayo
Didong

3. Junus menceritakan awallbrahim Landscape Tangkengon. combine one
meniadi Ceh of Ibrahim Sona

Ek 'Ib h' K d'spresl ra 1m a Ir
No. Audio Visual
1. Ibrahim dan Alam, Pergi Mancing dan interview
2. Ibrahim Kadir sebagai Generasi Ibrahim menyanyikan sebuah lagu

Romantis (In terview dengan Junus dan cinta combine with suasana cinta
Ibrahim) Ibrahim

3. Semangat pertandingan Didong dan Sebuah pertunjukkan Didong di
fungsinya di Masvarakat. Takengon, persiapan orang bertanding

dan serunva orang berdidong
4. Ibrahim dan Anak Muda Gayo

What Next?
No. Audio Visual
1. Apakah masih ingin teTus berkarya? Suasana Ibrahim berlatih didong di

rumahnva
2. Alam, Didong, dan Gavo

(Skenario oleh Aryo Danusiri)
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Penyutradaraan

Sebuah produksi film/video adalah sebuah proses kreatif yang kompleks, dimana orang
dan peralatan berinteraksi untuk dapat menghasilkan penyampaian pesan (ide, gagasan
dan konsepJ kepada audiemnya.

Kemampuan seorang sutradara yang baik, terasah dari berbagai hasil pengalaman.
bakat. latar intlektualitas, latar budaya, latar sosial serta kesediaannya untuk belajar dari
berbagai ide, tema dan kearifannya untuk kemudian diekspresikannya ke dalam bahasa
gambar melalui media film/Video.

Seorang sutradarc akan terlibat dalam hampir semua tahapan produksi film/video (pra
produksi,produksLpasca produksi)

Komunikator Sarana & Materi Komunikan

Sutradara Film/video & Penonton
(Penyampaian pesan) Bahasa Gambar Penerima pesan)

Tuiuan Harapan

Memberi informasi Mengerti
Memberi pendidikan Bersedia Belajar

Menghlbur ~ Menikmati
Melakukan persuasi Memutuskan yes/no

----------

Seorang Sutradart:s adalah :

• Orang yang mengkoordinasi semua usc.ha yang berkaitan dengan rroses
penciptaan kreatif. (Sutradara mengkoordinasikan crew, pemain dalam
pengoperasian fasilitas tehnik dalam pelaksanaan proses produksiJ

• Penanggung jawab tertinggi dalam merealisasikan pekerjaann transformasi
naskah scenario (dalam bentuk tulisan) menjadi pesan-pesan gambar dan suara
yang efektif.

Tugas Sutradara adalah :

Menterjemahkan isi naskah (dalam bentuk tulisan) untuk diciptakan visualisasinya
berdasarkan scenario untuk dijadikan bentuk film/video dengan isi pesan
(ide.gagasan dan konsepJ tertentu.

Beberapa aspek pendekatan sutradara dalam desain produksi dan aspek-aspek ini akan
membantu memperjelas. meningkatkan arti dan memberi interpretasi kepada
penontonnya ;

• Metode produksi
• Cara visualisasi
• Cara pengambilan gambar
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• Gerakan Kamera
• Cara transisi gambar
• Pendekatan Pencahayaan
• Pendekatan Karakter warna
• Casting

Aspek-aspek di atas dekat sekali dengan gaya dari masing-masing sutradara. Gaya
sendiri merupakan sesuatu yang sangat personal.masing-masing sutradara memiliki
caranyasendiri dalam mentrasfer nilai-nilai emosional. intelektual.nilai estetik. nilai
kreatifitasnya di dalam setiap karyanya. Kesemua ini membentuk karakternya sendiri.

Sebagai koordinator penciptaan seorang sutradara memerlukan staf dan crew dari
berbagai 'profesi produksi' (Penata kamera, Artistik. Editor. dll); semua staf dan crew ini
membantu dalam proses penciptaan kreatif tersebut. sebaliknya sutradara harus
mengerti dasar-dasar dari masing-masing keahlian staf dan crewnya.

Sutradara akan selalu berpikir lewat gambar.
Dua pross berpikir visual:

• Visualisasi (visualization). proses mente~em.ahkan gagasan dan kata-kata ke
dalam bentuk gambar-gambar (statis).

• Mengungkapkan gambar bergerak [Pieturization). proses bertutur dengan gambar
bergerak; yaitu menggerakan gambar dengan memberikan penekanan pada
gambar agar dapat menuturkan arti-arti tertentu.

Hal yang harus kita ingat dalam tehnik film cerita adalah bagaimana melakukan 'placing
on the stage' bagi subjek dalam film kita. Yaitu bagaimana membuat adegan. memecah
shot dan merangkainya kembali menjadi suatu pemahaman yang baru kembali.

Movement.
Gerakan = Subject Movement. Camera Movement. Combined Movement.

Film yang baik selayaknya dipresentasikan tentu saja tidak dalam keadaan diam. LJntuk
itulah dibutuhkan gerak/perpindahan yang tentu saja akan memperlihatkan kewajaran
realita dan menjadi bagian dari acting itu sendiri.

Subject movement. perpindahan posisi 'S' dalam sebuah komposisi ke titk posisi yang baru
yang berdampak pada perubahan karakter gambarnya (Size/Type shot)

- Walk In
- Walk Out

---Mendekat (besar)
---Menjauh [kecil)

Camera movement. gerakan yang terjadi oleh kamera yang mengarah pada karakter
gambar (size shot dan komposisi) yang baru sehingga menjadi lebih menarik. variatif
dengan motivasi mengikuti irama dan kecepatan cerita.

1. PAN (horizontal)
2. Tilt [Vertical)
3. Truck [dolly)
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Combined movement, perpaduan gerakan perpindahan 'S' ke titik posisi yang baru,
yang diikuti oleh pergerakan kamera yang tidak hanya berakibat pada perubahan 'S'
dalam komposisi gambar yang ada, tetapi juga merupakan perpindahan titik perhatian
ke karakter '5' yang baru.

Pada combined movement yang menjadi catatan penting adalah :
Pemecahan shot yang efektif
Koreografi yang menarik
Lebih dekat dan lebih real
Melibatkan emosi penonton

Macam gerakan :
Followshot, kamera mengikuti gerakan 'S'
Mengikuti 'S' kemudian menemukan 'S' baru dan'S' utama keluar
Mengikuti 'S' supaya '5' lain dapat masuk

ContinuIty

Kontiniti =kesinambungan

Film adalah urutan gambar dan suara yang kontinyu dari rangkaian peristiwa dalam
ruang dan waktu tertentu.
Film naratif dibangun dari seangkaian gambar dalam sequence. scene dan shot.

Aspek kontiniti menjadi penting karena menjawab pertanyaan agar film bertutur secara
berurutan baik secara teknis editing dan kamera, maupun dalam pendekatan logika
penceritaan (kesinambungan rangkaian cerita secara utuh tentang opening, isi, dan
ending, cerita baik dalam karekter. ruang cerita serta waktu sebagai setting penceritaan)

Maka dengan kontiniti akan membentuk penggambaran yang wajar dan realistis

Kontiniti dilakukan pada
Teknik pengambilan gambar (yang terencana)
Teknik Editing

Compotition
Komposisi =penempatan 'S'

Komposisi adalah sebuah proses mengatur isi frame (bingkai). yaitu mengatur toto letak
'S' (penempatan benda-benda) ke dalam sebuah frame (bingkai) pemotretan.

Komposisi yang baik selain akan menarik perhatian, tentu juga akan memberi nilai
bertutur yang lebih kepada penonton filmnya.

Beberapa aturan komposisi :
Peraturan sepertiga, sebuah komposisi yang menitik ke 'S' tidak ditempatkan
pada pusat geometris dari bingkai imbang simetris.
Jangan dimasukkan daerah yang lebih dari yang diperlukan untuk mengisahkan
cerita (mmukkan daerah yang sangat penting soja). Dalam point ini
diperlihatkanlah apa yang harus diperlihatkan. usahakan '5' tidak mengambang
di dalam frame dan bukan berarti FS menjadi tidak diperlukan.
Keseimbangan frame (aspek head room dan looking room)
Buatlah komposisi yang mampu membuat kedalaman (dimensi) shot
Berlatih membuat LS.
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Naskah	Film	
	
	
Tema	 	 :	Pengurangan	Resiko	Bencana	Tsunami		
Inti	Cerita	 :	Memberikan	Informasi	dan	Edukasi	Kepada	Masyarakat	Pesisir	Pantai	Tentang	

Pengurangan	Risiko	Bencana	Tsunami	
	

Bagian	Cerita	
	

Gambar	
	

Lokasi	 Subyek	

Kondisi	Masyarakat	
Lingk.Teleng	

Letak	geografis		
Aktifitas	:		
1.	Nelayan	
2.	Penjual	Ikan	
3.	Pedagang	oleh-oleh	
4.	Masyarakat	umum	(pelajar	
dan	warga)	
	

1.	Lingk.	Teleng	dan	
Barean	
2.	MI	Sidoharjo	
3.	Pantai	Teleng	

1.	Penjual	Ikan	
2.	Nelayan	di	
pelabuhan	
3.	Siswa-siswi	MI	
Sidoharjo	
4.	Karang	Taruna	
Teleng	

Sosialisasi	Panduan	
20:20:20	
	

1.	Sticker	panduan	20:20:20	
	

1.	Pos	kamling,rumah	
warga,	balai	RW	
	

Karakter	:	
1.	Sok	tau	
2.	Tidak	mau	tau	
3.	Tidak	tau	
4.	Penjelas	
5.	Pelapor	1	
	

Green	Belt	 Daerah	Pancer	 Pancer	Door	 1.	Penebang	
pohon	
2.	Pelapor	1	
(Surfer)	
3.	Pelapor	2	
(Surfer)	
4.	Penjelas	
	

Cangkrukan	
	

Lingk.	Pos	kamling	malam	hari	 Pos	kamling	
Lingk.Teleng	RT.04	

1.	Sok	tau	
2.	Tidak	mau	tau	
(Tidur)	
3.	Tidak	tau		
4.	Penebang	
Pohon	
5.	Pelapor	1	&	2	
6.	Penjelas	
7.	Mbah	Bibit	
(Pengguyur	Air)	

Flashback	Mimpi	 1.Cangkrukan	sama	teman-
teman	(memperjelas	sosialisasi	
20:20:20)	
2.	Tiba-tiba	ada	gempa		
3.	Yang	lainnya	lari	
4.	Diguyur	air	

	



DAFTAR	SHOT	(SHOT	LIST)	

Tema	 	 	 :	Pengurangan	Resiko	Bencana	Tsunami		
Inti	Cerita	 :	Memberikan	Informasi	dan	Edukasi	Kepada	Masyarakat	Pesisir	Pantai	Tentang	

Pengurangan	Risiko	Bencana	Tsunami	
Judul	Sementara	 :	20	20	20	
	
	
No.	 Sekuen	 Video	 Keterangan	
	 Pos	

Ronda	
LS.	Sekumpulan	anak	muda	sedang	
bermain	gitar	di	pos	ronda	

Tokoh	1,2,3.	penjelas,	pelapor	1,2	

	 	 MS.	Tokoh	1	sok	tau	sedang	bermain	
gitar	

	

	 	 CU.	Tangan	tokoh	1	memetik	gitar	 	
	 	 MS.	Tokoh	2	tidak	tau,	tampak	

melamun,	tokoh	3	tidak	mau	tau	
,bernyanyi		

	

	 	 CU.	tokoh	2	mulut	komat	kamit	 Background	gambar	stiker	20	20	20	
	 	 MS.	Tokoh	3	tidak	mau	tau	melirik	

tokoh	2.tokoh	3		menabok	tokoh	2	
	

	 	 CU.	tokoh	3	dialog	dengan	tokoh	2	 Tokoh	2	kaget,tokoh	3	bertanya	ke	tokoh	2	
kenapa	komat	kamit	dan	melamun,	semua	
tokoh	tertawa		

	 	 MS.	tokoh	2	dialog	dengan	tokoh	3	 Dialog	tentang	20	20	20,tokoh	3	masa	
bodo,adu	mulut	

	 	 MS.	tokoh	1	dialog	dengan	tokoh	2	dan	
3	

Dialog	Tokoh	1	sok	tau	menerangkan	kembali	
20	20	20,	tokoh	3	masa	bodo,	tokoh	lainnya	
merespon	

	 	 MS.	penjelas	nimbrung	menengahi	adu	
mulut	

	

	 	 CU.	penjelas	menerangkan	rinci	20	20	
20	

Semua	tokoh	mendengarkan	

	 	 MS.	tokoh2	mulai	mengantuk	 	
	 	 CS.	mata	tokoh	2	merem	melek	

mengantuk		
	

	 	 MS.	tokoh	2	tertidur	 Bermimpi	 	
	 	 CU.	tokoh	2	kaget,	ada	gempa,lampu	

bergoyang	
	

	 	 MS.	tokoh	2	terjebak	di	pos	kamling	
sendiri,	panik	

Diluar	terdengar	suara	hiruk	pikuk	kentongan	
dan	orang	orang	,	panik	

	 	 MS.	tokoh	2	lari	kejalan.panik	 	
	 	 LS.	tokoh	2		,	keluar	pos	kamling,	orang	

orang	berlarian	panik	
Orang-orang	Berteriak	teriak	gempa	dan	
tsunami	datang	

	 	 MS.	orang	orang	berlarian	panik	 	
	 	 MS.	tokoh	2	berteriak	teriak	

	
Meneriaki	orang-orang	agar	tenang	jangan	
panik	



	 	 CS.	wajah	tokoh	2	berteriak	teriak	 Panik,putus	asa	
	 	 MS.	mbah	bibit	jalan	bawa	ember	

bawa	air	
	

	 	 CS.	tokoh	2	tiba	tiba	terbangun	 Disiram		air	mbah	bibit	
	 	 MS.	semua	tokoh	memegang	tokoh	2	 	
	 	 	 	
	 	 MS.	penjelas		menjelaskan	20	20	20	 Dialog	himbauan	agar	tidak	panik	
	 	 LS.	pos	ronda	.semua	tokoh		 	
	 	 The	end	 	
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