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BAB III 

RANCANGAN KARYA 
 

3.1 TAHAP PEMBUATAN 

Pada tugas akhir berbasis karya ini, penulis mampu merangkai ide untuk membuat 

sebuah film dokumenter yang membahas mengenai sejarah dan nasib rokok klobot, warisan 

budaya nusantara, yang sudah berada di ujung zaman, karena tidak banyak orang yang 

mengetahui mengenai rokok tersebut. 

Film dokumenter ini akan mengikuti proses produksi rokok klobot, dan juga 

mendokumentasikan warisan budaya rokok klobot dari sisi sejarah, karena kurangnya 

pendokumentasian mengenai rokok klobot sendiri. Akibatnya, hanya sedikit orang yang 

mengetahui apa itu rokok klobot, dan mengapa rokok tersebut menjadi warisan budaya 

nusantara. 

Setelah menentukan topik, penulis harus menentukan sebuah judul yang menarik, unik, 

dan mampu memberikan pesan yang kuat, serta memiliki nilai branding yang kuat agar dapat 

melekat dengan nama film dokumenter yang akan diproduksi. Judul film dokumenter 

tersebut akan merangkum secara jelas cerita yang terkandung di dalamnya, atau merupakan 

sebuah ungkapan metaforik. 

Penulis memutuskan untuk mengambil judul “Asap di Ujung Zaman: Budaya Kretek 

Klobot Khas Indonesia” sebagai judul film dokumenter yang akan diproduksi oleh penulis. 

Menurut penulis, judul tersebut sangat menggambarkan kondisi rokok Klobot yang semakin 

sedikit peminatnya, ditambah fakta bahwa rokok Klobot juga menjadi bagian dari budaya 

kretek di Indonesia sendiri. 
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 3.1.1   Praproduksi 

A.  Menentukan Tema dan Riset 

a.  Riset Topik 

Sebelum melakukan proses produksi, riset topik pada tahap pra-

produksi ini dilakukan oleh penulis untuk menentukan topik/tema besar 

yang akan diangkat di dalam film yang akan diproduksi. Hal ini dilakukan 

agar pesan yang akan diberikan di dalam film nanti dapat diterima dengan 

mudah oleh audiens yang menonton film. 

Perancangan awal film dokumenter ini didasari oleh rasa penasaran 

penulis mengenai pabrik rokok ketika pertama kali mengunjungi pabrik 

SUKUN pada tahun akhir 2018 lalu. Saat itu, penulis diberitahu oleh 

Bapak Suprieh, ketua bagian produksi SUKUN bahwa ada satu produk 

yang diracik dan diproduksi khusus oleh sekelompok wanita generasi tua. 

Baru kemudian penulis mengetahui bahwa jenis rokok yang diproduksi 

adalah rokok klobot, salah satu bentuk rokok tertua di Indonesia, bahkan 

di dunia. 

Produksi rokok klobot ini tetap berjalan meski jumlah peminatnya 

kian menurun. Orang-orang lebih menyukai dan memilih untuk 

mengonsumsi rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan) atau SKM (Sigaret 

Kretek Mesin), dibanding mengonsumsi Klobot, bentuk awal dari kedua 

jenis rokok tersebut. 

Penulis mencoba untuk melakukan riset mendalam mengenai rokok 

klobot tersebut, namun karena kurangnya pendokumentasian, penulis 

memutuskan untuk mendokumentasikan rokok klobot menjadi sebuah 

film dokumenter. Sumber yang dapat diandalkan oleh penulis adalah 

topik-topik serta dokumentasi mengenai rokok kretek di Indonesia, 

karena awal mula rokok kretek berasal dari klobot. 
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i. Penulisan Naskah 

Penulisan naskah pada film dokumenter ini, seperti film 

lainnya, akan dilakukan pada masa pra-produksi. Penulisan 

naskah tersebut bertujuan agar dapat menentukan alur cerita 

yang jelas, serta menjadi tolok ukur dalam menentukan 

pengambilan gambar serta anggaran. Hal tersebut juga dilakukan 

agar tidak kekurangan pengambilan gambar, alokasi waktu serta 

penentuan anggaran. 

Penulis sudah menentukan alur cerita yang akan dimasukkan 

ke dalam film dokumenter ini, namun belum diketahui secara 

detil mengenai durasi masing-masing bagian. 

Adapun alur cerita yang sudah ditentukan oleh penulis sudah 

dibagi menjadi 5 segmen: 

 
Tabel 3.1. Tabel alur cerita secara garis besar 

No. Segmen Cerita Durasi 

1. 

1 

Opening: Potongan gambar para pelinting bekerja di 

dalam pabrik, kegiatan para tani tembakau di 

perkebunan cengkeh, serta proses pembuatan klobot; 

ditambah dengan teks yang menceritakan mengenai 

budaya kretek secara singkat. 

‘2 

2. Intro ‘1 

3. Introduksi Kota Kudus; diisi dengan gambar-gambar 

(video) mengenai Kudus, menceritakan Kudus. 
‘2 

4. Transisi dari menceritakan Kudus yang dijuluki 

sebagai ‘Kota Kretek’; menjelaskan apa itu rokok, 

serta memaparkan jenis-jenis rokok. 

‘2 
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5. Menceritakan mengenai budaya Kretek di Indonesia, 

khususnya Kudus + Infografis liniwaktu 
‘3 

6. Menjelaskan mengenai rokok kretek klobot. ‘2 

7. 

2 

Transisi menuju cengkeh; introduksi kepada cengkeh, 

apa itu cengkeh 
‘1 

8. Stockshoot perkebunan cengkeh ‘0.5 

9. Pembahasan Produksi cengkeh; bagaimana ditanam, 

dipelihara, dan diolah 
‘3 

10. Tantangan para petani dalam mengolah cengkeh (SOT 

wawancara dengan petani) 
‘5 

11. Cengkeh dan kretek ‘2 

12. Stockshoot perkebunan cengkeh ‘0.5 

13. 

3 

Transisi menuju klobot di perkebunan jagung ‘1 

14. Introduksi Klobot; membahas apa itu klobot dan 

sejarahnya. (SOT Budayawan) 
‘5 

15. Membahas produksi Klobot ‘3 

16. Peran Klobot dalam budaya kretek di Indonesia ‘2 

17. 

4 

Introduksi Sukun; sejarah singkat mengenai Sukun ‘3 

18. Jenis-jenis rokok yang diproduksi sukun; highlight 

kepada Klobot 
‘2 

19. Stockshoot pelinting mengerjakan klobot ‘0.5 

20. “Mengapa masih memproduksi Klobot?” (SOT) + 

Stockshoot produksi Klobot 
‘5.5 

21. 

5 

Testimoni dengan para konsumen; membandingkan 

generasi tua yang masih mengonsumsi rokok klobot 

dengan generasi milenial 

‘3 
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22. Membahas kembali mengenai korelasi Kudus, Kretek, 

dan Klobot 
‘3 

23. Wawancara dengan budayawan, Djaduk Feriyanto 

mengenai rokok kretek klobot sebagai bentuk budaya 

di Indonesia 

‘4 

24. Klobot sebagai budaya asli Indonesia (Narasi) ‘2 

25. Closing: Klobot merupakan bentuk budaya Indonesia 

yang berada di ujung zaman (Narasi) 
‘2 

Total Durasi ‘60 

 

ii. Pengurusan Izin 

Untuk melakukan sebuah wawancara dengan tokoh serta 

mengambil data resmi untuk dijadikan sumber dari konten 

infografik, perizinan merupakan bagian yang tak kalah penting 

dengan alur cerita sebelum memasukki tahap produksi. Sebab, 

tak semua pihak ingin melakukan wawancara tanpa diberikan 

izin. Perizinan tersebut sangat berguna untuk memperkenalkan 

diri serta menjelaskan mengenai tujuan dari wawancara tersebut. 

Jika nanti di dalam film penulis mengambil lagu, foto, mau 

pun potongan video dari sumber lain, maka penulis akan 

membuat surat izin untuk memasukkan konten-konten tersebut 

ke dalam film dokumenter penulis. Hal tersebut penting, karena 

jika film ini ingin dimasukkan ke dalam festival film/kompetisi 

film, penulis harus memiliki dokumen-dokumen izin yang 

menandakan bahwa pemilik konten tersebut mengizinkan 

kontennya untuk digunakan di dalam film dokumenter penulis. 
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b.  Riset Data 

Dalam riset data, penulis akan mengambil banyak data dari sumber-

sumber seperti dari dokumen artikel maupun buku, data-data dari 

Museum, buku-buku, hingga data dari pabrik yang bersangkutan, dalam 

konteks film ini, . Data-data tersebut menjadi sumber pendukung dalam 

film yang akan diproduksi penulis. 

Sementara untuk sumber utama berasal dari wawancara dengan 

orang-orang yang terlibat langsung seperti buruh industri rokok tersebut, 

petani cengkeh, pengrajin klobot, dan untuk sumber lainnya berasal dari 

wawancara dengan budayawan kretek. 

Adapun Outline liputan untuk mendapatkan data riset serta 

wawancara adalah sebagai berikut: 

i. Latar Belakang Masalah 

Karya ini merupakan film dokumenter mengenai warisan 

budaya rokok kretek di Kota Kudus, dan mengangkat generasi 

tua pelinting di salah satu pabrik rokok yang hingga saat ini 

masih bekerja sebagai pelinting rokok kretek, dan tidak ada 

generasi penerusnya. 

Latar Belakang Masalah dari karya ini adalah apa yang akan 

terjadi jika para pekerja tersebut berhenti dari pekerjaannya, 

apakah akan dicoba untuk diwariskan ke generasi selanjutnya 

yang tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan yang sama 

dengan para pelinting tua, atau ditiadakan. 
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ii. Daftar Narasumber dan Pertanyaan 

1. Buruh/Pekerja (Tokoh Utama) 

i. Seorang pelinting yang sudah bertahun-tahun 

memproduksi rokok kretek klobot. 

ii. Buruh yang memproduksi klobot (daun jagung  

kering) 

iii. Petani tembakau 

2. Lainnya 

i. Budayawan (Kretek) 

ii. Sejarawan 

iii. Penikmat rokok kretek klobot 

iv. Generasi Muda 

v. Masyarakat sekitar pabrik 

iii. Daftar Reportase 

1. Situasi sekitar Pabrik PR Sukun di Desa Gondosari, Gebog 

2. Lingkungan Desa Gondosari 

3. Tempat bekerja tokoh di film 

4. Perkebunan Jagung 

5. Proses produksi klobot 

6. Museum Kretek Kudus 

iv. Daftar Riset 

1. Catatan sejarah mengenai industri rokok di Indonesia, 

khususnya Kudus. 

2. Catatan sejarah mengenai budaya rokok di Nusantara, 

khususnya rokok kretek klobot. 
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c. Riset Format 

Setelah dikaji lebih lanjut mengenai topik dan tema yang akan 

diangkat, penulis memutuskan bahwa karya ini akan lebih cocok 

diproduksi sebagai sebuah film dokumenter dibandingkan dengan ide 

penulis sebelumnya, mengangkat topik ini lewat photobook. Berikut 

adalah beberapa alasan dari penulis: 

i. Jika topik ini diangkat menjadi sebuah photobook, topik tersebut 

akan menjadi kaku dan membosankan, sehingga gambaran 

mengenai perjuangan para buruh di tengah-tengah perang 

pengaruh tersebut tidak digambarkan dengan maksimal. 

ii. Topik ini akan diangkat menjadi sebuah film dokumenter karena 

penulis menilai bahwa film dokumenter lebih mampu 

menampilkan pesan yang ingin disampaikan, dibandingkan 

dengan photobook. 

Penulis akan melakukan riset mengenai informasi-informasi yang 

kuat dan baik untuk mendukung berjalannya film ini. Informasi tersebut 

akan diolah oleh penulis agar dapat dimasukkan ke dalam naskah yang 

nanti akan ditulis pada tahap pra-produksi. 

Setelah menyusun naskah yang diperoleh dari hasil riset data dan 

menentukan format output dari karya yang akan dikerjakan, penulis 

membuat storyboard dengan deskripsi sesuai naskah yang telah dibuat di 

atas: 
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Tabel 3.2 Tabel Storyboard Film Dokumenter “Asap Di Ujung Zaman” 

No Segmen Gambar Deskripsi 

1 

1 

 
Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.1 Ilustrasi Opening 

Opening: Potongan 

gambar para 

pelinting bekerja di 

dalam pabrik, 

kegiatan para tani 

tembakau di 

perkebunan 

cengkeh. 

2 

Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.2 Ilustrasi Intro 

(Bumper) 

Intro 

3 

 

Introduksi Kota 

Kudus; diisi 

dengan gambar-

gambar (video) 

mengenai Kudus, 

Asap Di Ujung 
Zaman 
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Sumber: Tribun Jateng, 2017 

Gambar 3.3 Ilustrasi Kota Kudus  

(Menara Kudus) 

menceritakan 

Kudus. 

4 

 
Sumber: Komunitas Kretek, 2017 

Gambar 3.4 Ilustrasi Kudus Kota Kretek 

Transisi dari 

menceritakan 

Kudus yang 

dijuluki sebagai 

‘Kota Kretek’ 

5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.5 Ilustrasi Infografis  

Linimasa Kretek 

Menceritakan 

mengenai budaya 

Kretek di 

Indonesia, 

khususnya Kudus + 

Infografis linimasa 

Linimasa 
Kretek 
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6 

 
 

Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.6 Ilustrasi Rokok Klobot 

Informasi 

mengenai rokok 

kretek klobot 

7 

2 

 
Sumber: dmosreg (123rf.com) 

Gambar 3.7 Ilustrasi Cengkeh 

Introduksi kepada 

cengkeh, apa itu 

cengkeh 

8 

 

Stockshoot 

perkebunan 

cengkeh 
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Sumber: dmosreg (123rf.com) 

Gambar 3.8 Ilustrasi Stockshoot 

Perkebunan Cengkeh 

9 

 
Sumber: Syamsul Asinar (123rf.com) 

Gambar 3.9 Ilustrasi Produksi Cengkeh 

Pembahasan 

Produksi cengkeh 

10 

 
Sumber: Bidouze Stephane (123rf.com) 

Gambar 3.10 Ilustrasi Petani Cengkeh 

Tantangan para 

petani dalam 

mengolah cengkeh 

(SOT wawancara 

dengan petani) 
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11 

 
Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.11 Ilustrasi Rokok Kretek 

Korelasi Cengkeh 

dan Kretek 

12 

 
Sumber: martinak (123rf.com) 

Gambar 3.12 Ilustrasi Stockshoot Cengkeh 

Stockshoot 

Perkebunan 

Cengkeh 

13 3 

 
Sumber: Oleg Roman Ko (123rf.com) 

Transisi, ke klobot 

(kulit jagung) di 

Perkebunan Jagung 
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Gambar 3.13 Ilustrasi Klobot 

(Kulit Jagung) 

14 

 
Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.14 Ilustrasi Rokok Klobot (2) 

Introduksi Klobot; 

membahas apa itu 

klobot dan 

sejarahnya. (SOT 

Budayawan) 

15 

 
Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.15 Ilustrasi Produksi  

Rokok Klobot 

Pembahasan 

mengenai proses 

produksi Klobot 

16 

 

Peran Klobot 

dalam Budaya 

Kretek di Indonesia 
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Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.16 Ilustrasi Produksi 

Rokok Klobot (2) 

17 

4 

 
Sumber: sylv1rob1 (123rf.com) 

Gambar 3.17 Ilustrasi Pabrik Sukun 

Introduksi Sukun; 

sejarah singkat 

mengenai Sukun 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.18 Ilustrasi Jenis  

Rokok Sukun Lainnya 

Jenis-jenis rokok 

yang diproduksi 

sukun; highlight 

kepada Klobot 

Rokok Sukun 
Lainnya 
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19 

 
Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.19 Ilustrasi Pelinting Klobot 

Stockshoot 

pelinting 

mengerjakan 

klobot 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Djajasasmita, 2018 

Gambar 3.20 Ilustrasi Pelinting Klobot (2) 

“Mengapa masih 

memproduksi 

Klobot?” (SOT) + 

Stockshoot 

produksi Klobot 

21 5 

 
Sumber: Froyonion (YouTube), 2018 

Gambar 3.21 Ilustrasi Testimoni Klobot 

Testimoni dengan 

para konsumen; 

membandingkan 

generasi tua yang 

masih 

mengonsumsi 

rokok klobot 

dengan generasi 

milenial 

Mengapa Masih 
Memproduksi 

Klobot? 
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22 

 
Sumber: Rahmat Nugroho (123rf.com) 

Gambar 3.22 Ilustrasi Kudus (Gunung Muria) 

Membahas kembali 

mengenai korelasi 

Kudus, Kretek, dan 

Klobot 

23 

 
Sumber: Andy Narendra (YouTube), 2015 

Gambar 3.23 Ilustrasi Interview Budayawan 

Wawancara dengan 

budayawan, 

Djaduk Feriyanto 

mengenai rokok 

kretek klobot 

sebagai bentuk 

budaya di 

Indonesia 

24 

 
Sumber: Rokok Indonesia (flickr), 2014 

Klobot sebagai 

budaya asli 

Indonesia (Narasi) 

Proses produksi film..., Muhammad Fadhiil Djajasasmita, FIKOM UMN, 2019



	 47	

Gambar 3.24 Ilustrasi Rokok Klobot (3) 

25 

 
Sumber: Rokok Indonesia (flickr), 2014 

Gambar 3.25 Ilustrasi Penikmat Klobot 

Closing: Klobot 

merupakan bentuk 

budaya Indonesia 

yang berada di 

ujung zaman 

(Narasi) 

 

B. Perumusan Proposal 

Setelah menemukan ide dan riset untuk bahan film dokumenter, penulis 

merumuskannya ke dalam bentuk proposal. Proposal yang telah dirumuskan 

berisikan judul film, abstrak, latar belakang, tujuan dan kegunaan karya, 

tinjauan karya sejenis, teori serta konsep yang digunakan, alur kerja, posisi 

dalam pembuatan karya, hasil riset yang telah dilakukan, tahap pembuatan 

secara ringkas, anggaran, target luaran atau publikasi, naskah film, serta daftar 

pustaka. 

 

C. Bimbingan 

Selama proses pembuatan tugas akhir, penulis rutin melakukan 

bimbingan dengan Aditya Heru Wardhana yang merupakan dosen tidak tetap 

di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Beberapa mata kuliah yang 
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diajar oleh beliau adalah Visual Storytelling, Environmental Journalism, dan 

Science Journalism. 

 Sebelum mengeksekusi tutgas akhir, penulis selalu melakukan bimbingan 

terlebih dahulu agar pembimbing mengetahui serta menyetujui kegiatan yang 

akan dilakukan oleh penulis dalam langkah-langkah pra-produksi, produksi, 

pascaproduksi, hingga merumuskan laporan. 

 

D. Penentuan Anggaran 

Untuk membuat sebuah karya, dibutuhkan anggaran agar proses 

pembuatannya berjalan dengan lancar. Penentuan anggaran dapat diperoleh 

berdasarkan informasi yang dihasilkan dari riset dan survei, serta menyusun 

rencana pengambilan gambar. Penulis membuat anggaran pra-produksi dan 

pascaproduksi. Anggaran pra-produksi digunakan untuk memperkirakan 

jumlah pengeluaran selama proses pra-produksi, produksi, dan pascaproduksi. 

Anggaran pascaproduksi merupakan anggaran yang sudah pasti dikeluarkan 

oleh penulis selama proses pembuatan film. 

 

3.1.2 Produksi 

A. Tahap Pembuatan 

Pada tahap pembuatan, penulis akan membagi langkah-langkah yang 

penting dalam tahap produksi, adapun langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Survei Lokasi 

 Sebelum melakukan semua tahap produksi seperti persiapan 

peralatan, pengambilan gambar, dan lainnya, penulis harus melakukan 

survei lokasi. Hal tersebut diperlukan agar dapat menentukan 
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pengambilan gambar, agar sesuai dengan naskah dan alur cerita yang 

sudah dipersiapkan pada tahap pra-produksi. 

 Sebagian besar proses produksi yang akan dilakukan oleh penulis 

berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Gondosari, Kecamatan 

Gebog. Desa Gondosari saat ini berada di bawah kepemimpinan kepala 

desa H. Haryanto, SH. Luas wilayah desa Gondosari sebesar 518,572 Ha 

yang terdiri dari 139,382 Ha untuk tanah pekarangan dan pemukiman, 

189,918 Ha untuk tanah tegalan dan kebonan, 179, 570 Ha untuk tanah 

sawah, dan 9,702 Ha untuk lainnya (Pemerintah Desa Gondosari, diakses 

pada 14 Oktober 2018). 

 

b.   Persiapan Peralatan 

Dalam tahap produksi, peralatan sangat penting untuk diperhatikan. 

Karena peralatan tersebut lah yang membantu penulis dalam melakukan 

produksi film dokumenter. Peralatan-peralatan yang digunakan juga 

membantu penulis dalam menyesuaikan gambar-gambar yang akan 

diambil agar sesuai dengan alur cerita, serta disesuaikan juga oleh 

kapabilitas alat dalam mengambil gambar. Adapun peralatan yang 

dibutuhkan dalam tahap produksi ini adalah sebagai berikut: 

1. Dua-Tiga buah kamera (Kuantitas kamera membantu dalam 

memberikan angle yang berbeda dalam satu shot). 

2. Dua Alat Perekam Suara; 1 Mic Rode, dan Zoom (Mic tersambung 

kepada kamera, dan membantu mengeraskan suara narasumber 

dalam wawancara, sementara zoom diperlukan untuk mengambil 

suara suasana). 

3. Baterai kamera serta charger baterai (Lebih dari 1 buah). 

4. Dua-Tiga buah Tripod. 
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5. Tas Kamera, Tas Tripod, dan lain-lain. 

 

c.    Koordinasi Dengan Narasumber 

Setelah seluruh peralatan sudah siap ditata dan dikonfigurasi, penulis 

akan berkoordinasi dengan narasumber yang sudah setuju untuk 

diwawancarai untuk bersiap melakukan pengambilan gambar. 

 

d. Proses Pengambilan Gambar 

Pada tahap ini, penulis akan melakukan pengambilan gambar yang 

sesuai dengan angle yang sebelumnya sudah disurvei dan sesuai dengan 

alur cerita. Hal tersebut dilakukan agar gambar-gambar yang diambil 

sesuai dengan kebutuhan film dokumenter. Penulis juga harus 

memastikan pencahayaan selama wawancara tersebut benar-benar 

terlihat dan jelas, serta memastikan agar suara wawancara terekam dan 

terdengar jelas. Penulis juga akan melakukan pengambilan gambar yang 

banyak, agar tidak kekurangan stok gambar untuk kebutuhan film 

dokumenter. 

 

e.    Peninjauan Gambar 

Setelah melakukan gambar, penulis akan melakukan peninjauan 

gambar yang telah diambil. Langkah ini merupakan langkah yang cukup 

penting, karena dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada 

peristiwa/momen yang terlewatkan, serta disesuaikan pada alur cerita 

yang sudah tertulis di naskah. 
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B.  Alokasi Waktu 

Waktu yang dibutuhkan pada tahap produksi ini akan memakan waktu 

kurang lebih sebulan. Kegiatan produksi akan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu 

di Kudus dan di Jakarta. Hal tersebut sudah termasuk dengan pengambilan 

stok gambar serta survei lokasi yang akan digunakan dalam tahap produksi 

film dokumenter ini. 

Pengalokasian waktu ini merupakan perkiraan durasi tahap produksi, dan 

harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan alur cerita. Namun pada 

prakteknya nanti, akan ada kelebihan atau kekurangan waktu dalam tahap 

produksi di masing-masing lokasi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

menyesuaikan jadwal dan waktu ketersediaan dari masing-masing narasumber 

yang akan diwawancarai, sehingga hal tersebut menjadikan rencana alokasi 

waktu ini sebagai perkiraan. 

 
Tabel 3.3 Tabel perkiraan alokasi waktu tahap produksi. 

Bulan Apr-19 

Hari MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 

Tanggal 

14 15 16 17 18 19 20 

Persiapan Persiapan 

Rapat Pra-

Produksi 

bersama 

Videogra-

pher 

Rapat 

Pra-

Produksi 

bersama 

animator 

Persiapan 
Jumat 

Agung 

Rapat 

Pra-

Produksi 

bersama 

Videogra-

pher 

21 22 23 24 25 26 27 
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Persiapan 

Konfirmasi 

Narasum-

ber 

Konfirmasi 

Narasum-

ber 

Persiapan Persiapan 

Pembe-

rangkatan 

+ Recce 

Produksi 

= 

SUKUN 

28 29 30 1 2 3 4 

Produksi 

= SUKUN 

Produksi = 

Museum 

Kretek + 

Pembe-

rangkatan 

ke Yogya-

karta 

Produksi = 

Wawan-

cara 

Djaduk 

Feryanto 

        

       

C. Tim yang Dibutuhkan 

Tim yang akan dikumpulkan oleh penulis tidak akan berjumlah lebih dari 

10 orang. Hal ini bertujuan juga untuk mengefisiensi biaya akomodasi selama 

masa produksi dan pasca-produksi. Adapun peran yang akan dibutuhkan di 

dalam produksi film ini sebagai berikut: 

1. Videographer/Penyunting (2 orang). 

2. Animator (1 Orang). 

3. Tim Media Sosial (2 Orang). 

  

3.1.3 Pascaproduksi 

A.  Tahap Penyuntingan 

Kegiatan penyuntingan film akan dilakukan sehari-dua hari setelah 

kegiatan produksi. Hal ini bertujuan untuk mengejar tanggal tayang 

secepatnya. Penulis akan melakukan penyuntingan dengan menggunakan 
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perangkat lunak Adobe Premiere Pro CC 2017 dengan membagi beberapa 

segmen. Pembagian segmen tersebut akan mempermudah komputer atau 

laptop yang nanti akan penulis gunakan untuk memproses frame rate dan tidak 

membebani RAM secara total. Penulis tentu akan menggunakan jasa animator 

dan editor untuk membantu menambahkan animasi ke dalam film dokumenter 

penulis. 

 

B.  Promosi Film 

Pada kegiatan promosi film, penulis akan melakukan promosi lewat 

mulut ke mulut, dan juga media sosial, dengan membuat trailer terlebih 

dahulu. Lewat mulut ke mulut bertujuan untuk melihat reaksi subjek-subjek 

yang ditujukan. Bila subjek merespon dengan tanggapan positif, maka penulis 

akan melakukan promosi besar-besaran lewat media sosial, dengan membuat 

akun media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, yang sudah 

dibuat jauh sebelum proses produksi dilakukan. Jika akun-akun tersebut sudah 

dibuat dan diaktifkan, penulis akan mempromosi eksistensi akun-akun 

tersebut untuk menarik pengikut, dan hal tersebut akan lebih mudah untuk 

mempromosikan film. 

 

 

C. Distribusi Film 

Kegiatan distribusi yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan 

menayangkan film dokumenter tersebut secara terbatas. Hal tersebut bertujuan 

untuk menunjukkan eksklusivitas film dokumenter yang akan ditayangkan, 

dan juga untuk melihat reaksi dari orang-orang tersebut. Jika mendapatkan 

respon yang positif, penulis akan melakukan screening kecil-kecilan di tempat 

yang menurut penulis cocok untuk dilakukan, seperti di Cinespace yang 
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terletak di Summarecon Digital Center. Setelah itu, baru penulis akan 

menayangkan lewat streaming YouTube (tidak diunggah, hanya livestream) 

dengan membagi dua kloter waktu. 

 

3.2  ANGGARAN 

Dalam memproduksi sebuah film, anggaran merupakan bagian yang sangat penting. 

Anggaran menjadi faktor pendukung pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi, agar 

semuanya tetap berjalan dan tetap pada jadwal yang sudah diperkirakan. Penulis sudah 

menentukan perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan selama proses pengerjaan film 

dokumenter ini. Adapun pada praktiknya  nanti, penulis akan mengalami kekurangan atau 

kelebihan anggaran.  

 
Tabel 3.4 Tabel perkiraan anggaran 

No Item Unit Harga -/+ Jumlah 

A. Kru dan Perlengkapan 

1 

Sony a6300 E-
Mount Camera 
with APS-C 
Sensor Kit 

1 Unit  Rp16,374,000 

2 Canon EOS 
70D Kit 1 Unit  Rp11,750,000 

3 
Trakstar 
Videomic GO - 
Microphone 

1 Unit  Rp250,000 

4 Yung Nuo 
50mm Lens 1 Unit  Rp750,000 

5 Zoom H1 
Recorder 1 Unit  Rp1,500,000 

6 Action Cam 1 Unit  Rp700,000 
7 Steady Cam 1 Unit  Rp800,000 
8 Tripod 1 Unit  Rp250,000 
       Total  Rp32,374,000 
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B. Logistik 

1 
Tiket Pesawat 
Jakarta-
Semarang 

2 Tiket Rp1,160,200 Rp2,320,400 

2 Akomodasi 
Kudus 

5 
Malam Rp500,000 Rp2,500,000 

3 
Rental Mobil 
Kudus + Driver 3 Hari Rp400,000 Rp1,500,000 

       Total   Rp6,020,400  
C. Pasca-Produksi 

1 Jasa Animator   Rp2,700,000 

2 Penyunting 
Film   Rp1,500,000 

3 Narrator/Voice-
Over   Rp1,500,000 

       Total   Rp5,700,000  
D. Lain-lain 

1 
Sewa Lokasi 
Screening Film   Rp1,500,000 

2 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Acara 
Screening 

  Rp2,000,000 

3 Konsumsi 
(Produksi) 5 hari Rp150,000 Rp750,000 

 Total   Rp4,250,000  
  

 Grand Total   Rp48,344,400  
 Misc.   Rp4,834,440 

 

3.3  FORMAT LUARAN 

Pada tugas akhir berbasis karya ini, penulis mampu merangkai ide untuk membuat 

sebuah film dokumenter yang membahas mengenai warisan budaya rokok kretek di Kota 

Kudus, serta memunculkan cerita mengenai warisan rokok kretek klobot yang merupakan 

warisan budaya ratusan tahun di Indonesia yang sudah berada di ujung zaman. Rokok kretek 
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klobot merupakan rokok kretek yang dibungkus dengan daun jagung kering, dan merupakan 

produk khas Indonesia. 

Setelah melakukan riset topik, data, liputan, hingga format dengan membandingkan 

format keluaran (output) skripsi berbasis karya yang lain, penulis memutuskan untuk 

membuat sebuah karya film dokumenter yang berjudul “Asap di Ujung Zaman”. Film 

dokumenter ini akan memiliki durasi sepanjang kurang lebih 60 menit dan memiliki target 

audiens yang menyasar penonton berumur 18 tahun ke atas. 

Film dokumenter ini juga akan dibawakan dengan gaya dokumenter observasional 

yang bersifat indepth journalism. Dokumenter observasional memiliki kekuatan khusus pada 

pemberian arti dari sebuah film yang aktual. Penulis memilih dokumenter bergaya 

observasional, karena gaya dokumenter observasional memperlihatkan gambaran kehidupan 

manusia secara langsung, dalam konteks ini, pada buruh pabrik, petinggi pabrik, para 

pembuat kebijakan, serta orang-orang dari bidang kesehatan dan gerakan-gerakan anti rokok. 

Teknik long take pada film dokumenter ini memberikan gambaran kehidupan subjek, yang 

melingkupi aktivitas sehari-hari subjek. 

Untuk selebihnya, penulis sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai format luaran film 

dokumenter ini pada sub-bab Praproduksi mengenai alur dari film, serta promosi dan 

distribusi dari film ini pada sub-bab Pascaproduksi. 
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