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BAB V 

SIMPULAN 
 

5.1 SIMPULAN 

Rokok Klobot merupakan bentuk budaya yang sudah berada di ujung zaman. Budaya 

rokok kretek sendiri merupakan turunan dari rokok Klobot, sebab asal dari rokok kretek 

mulanya adalah Klobot. Di Kudus sendiri, jumlah peminat Klobot semakin menurun, hal 

tersebut dikarenakan munculnya rokok yang dibungkus dengan papir, sehingga waktu 

pembakaran ketika dihisap tidak memakan waktu lama seperti Klobot.   

“Asap Di Ujung Zaman” merupakan film dokumenter yang membahas mengenai rokok 

Klobot sebagai bentuk budaya yang sekarat, hanya tinggal menunggu waktu. Film 

dokumenter ini mengangkat mengenai sejarah dari rokok Klobot sendiri, dan Sukun, sebuah 

industri rokok yang selain memproduksi rokok untuk dijual, juga melestarikan serta 

mempertahankan eksistensi rokok Klobot ini, meski tidak mendapatkan untung sama sekali. 

Meski begitu, film ini juga menyampaikan pesan bahwa budaya ini merupakan bentuk 

budaya yang buruk. Penggambaran perilaku-perilaku buruk seperti merokok tersebut sengaja 

ditampilkan oleh penulis untuk menunjukkan bahwa budaya buruk ini masih merupakan hal 

yang lumrah untuk dilakukan, sekaligus mengakui bahwa kita memang memiliki bentuk 

budaya yang buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, dalam film dokumenter ini, penulis juga 

mengimbau generasi selanjutnya untuk tidak meneruskan perilaku buruk tersebut. 

Selama berada di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa profesi nelayan masih 

mengonsumsi rokok Klobot, walau sudah tidak sebanyak dulu. Hal tersebut dikarenakan 

rokok Klobot yang mudah untuk dibakar kembali ketika terkena air, dan tahan lama, sehingga 

tidak perlu membeli banyak bungkus rokok. 

Film dokumenter ini menggunakan konsep expository-observational. Hal tersebut 

dikarenakan adanya narrator yang memberikan informasi penting mengenai linimasa serta 
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sejarah megenai rokok Klobot, dan penulis tidak berpartisipasi atau mengintervensi objek 

atau peristiwa. Pembuatan film dokumenter ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan, 

yaitu praproduksi, produksi, serta pascaproduksi. Penulis melakukan semua tahap tersebut 

agar dapt menghasilkan karya yang menarik, serta menyampaikan informasi yang jelas dan 

baik kepada penonton.  

 

5.2 SARAN 

Dalam proses pembuatan film etnografis seperti ini, lebih baik untuk melakukan 

pendekatan yang lebih intens agar dapat lebih mengenal narasumber atau orang-orang 

sekitarnya. Proses produksi yang berjalan selama 10 hari, menurut penulis masih sangat 

kurang dalam pembuatan sebuah film etnografis. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat 

kematangan materi, serta belanja gambar yang kaya. Proses produksi juga dapat terhambat 

akibat faktor cuaca atau bahkan alam sendiri. 

Selain itu, penulis juga ingin memberikan saran untuk menyiapkan persiapan serta 

perencanaan dengan sempurna atau matang. Sebab, penulis sendiri mengalami hambatan-

hambatan selama proses produksi akibat kurangnya persiapan untuk bertemu dengan 

masalah-masalah yang akan ditemui. 

Lalu untuk mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang akan melakukan 

penelitian dengan metode dan karya yang serupa, sebaiknya kru yang dipilih merupakan 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara juga. Karena selama proses produksi hingga 

pascaproduksi, penulis mengalami kesulitan untuk menghubungi serta bertemu dengan kru 

(juru kamera) yang penulis pilih, dan juga untuk mengikuti kebijakan kampus, walau pun 

pada situs fikom UMN tidak dijelaskan secara rinci mengenai kebijakan tersebut. Penulis 

masih dapat bertemu dan berdiskusi mengenai film dokumenter ini dengan animator 

(mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara) yang penulis pilih, karena berjarak dekat. 
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Kemudian, sebaiknya dilakukan juga dokumentasi selama proses produksi 

berlangsung. Hal ini dikarenakan kurangnya dokumentasi foto penulis dan juru kamera 

bekerja pada proses produksi, sehingga hal tersebut akan menjadi pertanyaan besar dari para 

penguji di saat sidang nanti. 
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