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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Film Dokumenter 

2.1.1 Definisi Film Dokumenter 

Menurut Aufderhaide (2007) dalam buku Documentary Film: A Very Short 

Introduction, dokumenter adalah film tentang dunia nyata yang mengambarkan 

dan menjabarkan tiap masalah-masalah di dalamnya. Dokumenter tidak sama 

dengan dunia nyata, dokumenter merupakan potret dari dunia nyata. 

Menggunakan kehidupan nyata sebagai materinya, dirancang oleh pembuat film, 

yang bercerita mengenai siapa atau apa dengan tujuan tertentu (hlm. 2). 

Aufderhaide (2007) menambahkan, dokumenter bukan sebagai gambaran 

nyata dari kehidupan sehari-hari dikarenakan film dokumenter sudah melewati 

proses manipulasi dimana tahap pemilihan topik, penyuntingan gambar, hingga 

penyuntingan suara sudah termasuk dari manipulasi sehingga dokumenter tidak 

serupa dengan dunia nyata yang berisi kehidupan sehari-hari (hlm. 2). 

2.1.2 Peranan Film Dokumenter 

Film dokumenter memberikan ruang bagi pembuatnya untuk menyampaikan 

pesan terhadap realita yang ada dan menjadi alat komunikasi untuk dikonsumsi 

oleh masyarakat, film dokumenter memiliki fungsi yang penting dalam perannya 

untuk membentuk suatu kebudayaan.  
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Aufderhaide (2007) mengatakan, “Dokumenter memiliki peranan 

menghubungkan gagasan-gagasan yang ada di masyarakat sebagai sebuah 

fenomena sosial. Masyarakat menurut Aufderhaide adalah sekelompok orang 

yang bergerak untuk kepentingan umum dan mampu menjadi potensi besar untuk 

menggerakan di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Semua orang bisa 

menjadi masyarakat seperti yang Aufderhaide sebutkan sebelumnya, satu-satunya 

untuk melebur menjadi bagian masyarakat tersebut adalah dengan berkomunikasi 

satu sama lain membahas problematika yang dihadapi (hlm 5). 

Dokumenter memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis media yang 

lain sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Aufderhaide (2007) 

menjelaskan bahwa dokumenter memiliki peranan sebagai membentuk sebuah 

realita dalam berkomunikasi karena dokumenter selalu dinilai membawakan 

sebuah kebenaran. Menurut Aufderhaide, apa yang ada di sekitar kita bukan 

termasuk dalam realita, melainkan apa yang kita dengar, mengerti, dan bagikan 

kepada setiap orang adalah pengertian realita yang dimaksud dalam konteks 

komunikasi (hlm 5). 

Peran dokumenter yang signifikan lainnya adalah film dokumenter 

memiliki daya tarik sehingga mempengaruhi masyarakat untuk masuk ke dalam 

isu-isu tertentu (Aufderhaide, 2007, hlm. 7). Hal ini membentuk karakter film 

bergenre dokumenter sebagai sebuah media yang membawa problematika diantara 

masyarakat untuk dibahas dan diperhatikan lebih mendalam melalui produk 

audiovisual. 
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2.1.3 Subgenre Film Dokumenter 

Pembuat film memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengangkat isu atau membahas 

permasalahan yang ada untuk dikreasikan ke dalam bentuk film dokumenter. 

Ruang pembahasan di dalam film dokumenter perlu diberikan pengelompokkan 

sehingga permasalahan yang diangkat ke dalam dokumenter menjadi lebih fokus 

dan mudah untuk dicerna oleh penonton karena area pembahasannya lebih jelas 

dan kuat. 

Pengelompokkan topik yang diangkat dalam film dokumenter tidak jauh 

dari realita walaupun dibalik kelahiran subgenre ini terdapat faktor-faktor penentu 

seperti kondisi sosial politik hingga kebutuhan pencitraan pihak tertentu yang 

mempengaruhi isu-isu yang diangkat ke dalam film dokumenter oleh pembuatnya. 

Aufderhaide dalam Documentary Film: a Very Short Introduction (2007) 

menyebut istilah pengelompokkan ini sebagai subgenre. Subgenre yang umum di 

dalam film dokumenter adalah public affair, propaganda, advokasi, sejarah, 

etnografis, dan alam (hlm. 64-121). 

Dokumenter dengan subgenre public affair adalah bentuk awal film 

dokumenter yang dipengaruhi jurnalisme sehingga tidak jauh berbeda dengan 

versi investigatif dari tajuk utama sebuah berita (Aufderhaide, 2007, hlm. 57). Ciri 

film dokumenter dengan subgenre public affair dikenali dengan menelaah sebuah 

masalah secara investigatif dibawah alur sebuah narasi dan terkadang dibawakan 

oleh pembawa acara. Kemudian tokoh yang berperan sebagai narator ataupun 

pembawa acara ini menjadi jurnalis profesional dengan tugas membicarakan 
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fenomena dibalik sebuah masalah dan akibatnya kepada masyarakat (Aufderhaide, 

2007, hlm. 56-57). 

Untuk mengurangi kerancuan antara dokumenter dengan jurnalistik, 

Chapman (2009) dalam buku Issues in Contemporary Documentary (hlm. 174-

175), menjelaskan perbedaan diantara keduanya. Pertama, jurnalisme memiliki 

kode etik jurnalis dalam produksi. Kedua, dokumenter lebih fokus dan membaur 

dengan partisipan atau subjek di dalam film. Selain itu, dokumenter tidak 

diharuskan menjadi sumber informasi yang masyarakat harus tahu jika 

dibandingkan jurnalistik. Ketiga, dokumenter memproduksi sebuah narasi dari 

pembuatnya untuk membagikan hasil olah pikirannya kepada publik walaupun 

berdasarkan realita.  

Subgenre lainnya adalah dokumenter propaganda (Aufderhaide, 2007, 

hlm. 65). Dokumenter propaganda adalah dokumenter yang dibuat dari sudut 

pandang pemerintah untuk meyakinkan penonton dengan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah. Subgenre ini memiliki nilai penting bagi pemerintah karena mereka 

bisa meyakinkan masyarakat sebagai penonton untuk membenarkan apa yang 

mereka lakukan adalah realita di dunia nyata. Hasil akhir dari dokumenter ini 

adalah untuk mempengaruhi opini publik atas apa yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

Aufderhaide (2007, hlm. 76) menambahkan bahwa dokumenter 

propaganda menggunakan teknik dan konsep yang sama seperti dokumenter pada 

umumnya, yaitu untuk meyakinkan penonton tentang sesuatu yang dianggap 
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benar melalui media film. Hanya saja realita yang diciptakan dalam dokumenter 

propaganda dipengaruhi oleh ideologi untuk mengantarkan intisari dari film 

tersebut kepada film. 

Hal yang membedakan menurut Aufderhaide (2007) antara film 

dokumenter lain dengan dokumenter propaganda adalah penyokong film 

dokumenternya. Propaganda merupakan alat dari pihak yang berkuasa untuk 

mempengaruhi masyarakat dengan pesan yang mereka inginkan dan hal itu dapat 

dicapai melalui pengaruh penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur jalur 

komunikasi. Bertolak belakang dengan propaganda, dokumenter advokasi 

merupakan produk yang dihasilkan karena kondisi sosial tertentu. Isu yang 

diangkat oleh propaganda dibahas melalui konteks yang berbeda oleh advokat 

atau aktivis. sponsor utama dalam film dokumenter advokasi adalah organisasi 

yang mengadvokasi isu dalam film dokumenter (hlm. 77). 

Fungsi dokumenter advokasi berperan sebagai alat mobilisasi kepentingan 

organisasi untuk gerakan terhadap isu atau kasus tertentu. Jika propaganda lebih 

mendesain sebuah citra kepada penonton, maka dokumenter advokasi sangat 

fokus untuk mengarahkan penonton terhadap kasus tertentu secara mendalam 

(Auferhaide, 2007, hlm. 78). Dengan mempertaruhkan kredibilitas mereka, 

dokumenter advokasi digunakan oleh organisasi atau badan non-profit tidak hanya 

sebagai perangkat namun juga sebagai alat bukti pihak-pihak tersebut sebagai 

bukti keseriusan mereka terhadap isu atau kasus tertentu (Aufderhaide, 2007, hlm. 

90). 
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Subgenre lain yang disebutkan oleh Aufderhaide adalah dokumenter 

sejarah. Sebagai naratif yang digunakan dalam membangun konstruksi dalam 

memahami diri kita sendiri, sejarah menghadirkan apa yang biasa kita lihat di 

masa sekarang dengan menarik mundur apa yang terjadi di masa sebelumnya 

(Aufderhaide, 2007, hlm. 91). Dokumenter sejarah memiliki peran menjadi pintu 

untuk memasuki serta memahami masa lampau (Aufderhaide, 2007, hlm. 92), 

representasi atas sejarah yang akurat, serta ilmu pengetahuan bagi siapapun yang 

ingin mengetahui siapa mereka di masa sekarang (Aufderhaide, 2007, hlm. 105). 

Salah satu bentuk dokumenter sejarah adalah biografi. Bentuk dokumenter 

ini fokus ke orang tertentu seperti tokoh penting, orang yang tidak dikenal namun 

memiliki peranan penting, dan saksi sejarah. Dalam dokumenter biografi, tokoh di 

dalam film berperan sebagai pusat dari alur cerita (character driven). Pembuat 

film dokumenter ini wajib menonjolkan karakter utama yang disorot kepada 

penonton (Aufderhaide, 2007, hlm. 95). 

Dokumenter revisionism merupakan film dokumenter dengan peran 

mengkoreksi film dokumenter sejarah yang mengalami banyak perubahan dalam 

konteks keilmuan sejarah. Dokumenter jenis ini mengangkat sisi lain dari catatan 

sejarah yang ada. Gaya revisionism tidak hanya menawarkan perspektif yang 

berbeda atas informasi yang baru namun revisionism menawarkan elemen baru ke 

dalam cerita (Aufderhaide, 2007, hlm. 97-99). 

Pada umumnya di film dokumenter sejarah, tokoh divisualisasikan footage 

yang sudah dirilis ke publik dan terkadang bertentangan dengan kehidupan tokoh 
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itu sendiri. Kehadiran rekaman pribadi tokoh yang disorot menjadikan 

dokumenter itu menjadi lebih mendalam. Dengan sisi cerita lain yang lebih kaya, 

menjadikan publik menjadi lebih paham dengan pembahasan di dalam film. 

Dokumenter dengan unsur footage dari koleksi pribadi sering disebut dengan 

memoar (Aufderhaide, 2007:100). 

Aufderhaide (2007) menjelaskan terdapat elemen-elemen visual yang di 

dalam sejarah seperti foto, lukisan, benda bersejarah, dokumen penting, dan 

wawancara ahli atau tokoh penting sebagai saksi sejarah maupun pembicara 

mengenai sejarah terkait untuk dimasukan ke dalam film dokumenter. Elemen 

suara seperti lagu dan efek suara yang sesuai dengan waktu ketika kejadian dalam 

dokumenter sejarah diceritakan turut dimasukan ke dalam film. Hal ini 

dimaksudkan untuk penonton dengan tujuan meningkatkan sensasi kepada 

siapapun yang menonton dokumenter sejarah seperti berada di tempat saat 

kejadian berlangsung dan merasakan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi 

(hlm. 91). 

Dokumenter juga menyoroti budaya untuk diangkat ke dalam film, dalam 

hal ini terdapat subgenre dokumenter etnografis (Aufderhaide, 2007, hlm. 106). 

Karena masih menjadi bagian dari strategi dalam ilmu sosial, etnografis masih 

terkait dengan Antropologis sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Beberapa 

ahli memberikan definisi tentang dokumenter etnografis. Film programmers 

dalam Margaret Mead Film Festival menyepakati bahwa film dokumenter 

etnografis merupakan film yang menceritakan tentang budaya, suku, atau adat 

istiadat. Antropologis, Jay Ruby, berpendapat bahwa film dokumenter bisa 
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dikatakan sebagai dokumenter Etnografis apabila pembuat filmnya merupakan 

etnografer yang terlatih, diproduksi dengan metode etnografis, dan ditinjau 

melalui sudut pandang etnografis (Aufderhaide, 2007, hlm. 106). Pada awalnya 

etnografis hadir sebagai alat penelitian oleh peneliti sosial. Namun seiring 

berjalan waktu, dokumenter memiliki peranan penting selain kebutuhan penelitian 

antropologi. Dokumenter etnografis memberikan manfaat untuk publik seperti 

menjadi wawasan, catatan bagi pihak berwenang, dan menjadi media untuk 

pertukaran budaya antara satu dengan yang lainnya (Aufderhaide, 2007, hlm. 109-

117). 

 Subgenre terakhir yang disebutkan oleh Aufderhaide (2007) adalah 

dokumenter alam. Dokumenter ini memiliki istilah lain seperti dokumenter 

lingkungan, dokumenter konservasionis, dan dokumenter alam liar. Dokumenter 

ini fokus kepada fauna maupun flora. Tujuan akhir dari film ini adalah 

menunjukkan hubungan antara manusia dengan alam, manfaat lain dari 

dokumenter ini adalah sebagai bentuk observasi untuk ilmu pengetahuan dan juga 

sebagai hiburan (Aufderhaide, 207, hlm. 117-118) 
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2.2. Metode dalam Film Dokumenter 

2.2.1 Realisme dan Film Dokumenter 

Realita dalam film dokumenter didapatkan dengan cara meniru apa yang ada di 

dalam realita itu sendiri ke dalam bentuk film berdasarkan prinsip–prinsip di 

dalam sinematografi dengan tujuan penonton masuk ke dalam realita tanpa 

disadari, bukan menangkap realita secara telanjang. Hal ini dikemukakan oleh 

Grierson dan Flaherty sebagai dokumenter realisme (Aufderhaide, 2007: 26). 

Mengutip dari teori John Corner dalam buku The Television Genre 

(Greeber, 2001: 127) tentang dokumenter realisme, Beattie dalam buku  

Documentary Screens: Non Fiction and Television (2004), menyebutkan 

perbedaan naratif antara realisme di dalam film fiksi dengan dokumenter. Dalam 

film fiksi, penonton diajak terlibat masuk ke narasi film secara imajinatif. Untuk 

film dokumenter, rangkaian bukti dan argumen disusun kemudian disuguhkan 

kepada penonton untuk ditangkap sebagai sebuah kebenaran yang diharapkan 

rangkaian tersebut dapat mempengaruhi sebuah penilaian tertentu (hlm 15). 

Film fiksi memiliki naratif yang terdiri rangkaian peristiwa atau aksi 

berdasarkan hubungan sebab–akibat. Sedangkan di dalam film dokumenter, 

hubungan sebab–akibat ini digantikan dengan naratif masalah dan solusi. Masalah 

diangkat di dalam film dokumenter, dikaji, kemudian dihasilkan sebuah solusi 

dari masalah tersebut (Beattie, 2004, hm. 19). 
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Nichols dalam buku Introduction to Documentary (2010) menjelaskan, terdapat 3 

unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai realisme di dalam dokumenter:  

1. Bukti fisik / empiris 

Film dokumenter menjujung tinggi bukti empiris yang kuat untuk penerapan 

realisme, terutama dalam konteks ruang dan waktu. Untuk menekankan 

realisme ruang dan waktu ke dalam film dokumenter, dibutuhkan rekaman 

gambar bergerak dan foto didukung dengan proses penyuntingan sebagai 

elemen sebagai realisme fotografis. Realisme fotografis adalah bukti atau 

segala hal yang nampak di depan kamera dan sedang terjadi (hlm. 134). 

2. Psikologis 

Sutradara memiliki peran untuk mengeluarkan potensi yang ada dari 

karakter subjek di dalam film dokumenter seperti ekspresi dan gestur. Hal 

ini dimaksudkan dengan tujuan penonton dapat merasakan apa yang 

dirasakan oleh penonton seperti kegelisahan, amarah, kebahagiaan, maupun 

euforia dari subjek. Beberapa cara dapat diterapkan untuk memaksimalkan 

efek psikologi di dokumenter seperti membuat shot yang panjang, close up 

yang ekspresif, dan jukstaposisi antar gambar (hlm. 134). 

3. Emosional 

Emosional realisme dalam film dokumenter dicapai dengan menciptakan 

kondisi emosional yang dapat membawa emosi penonton. Sebagai contoh, 

penggunaan musik untuk menuntun emosi penonton ke arah mood dalam 
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film. Film fiksi maupun dokumenter perang umum menggunakan musik 

parade untuk meningkatkan atmosfir di dalam film serta membuat penonton 

masuk ke dalam situasi di dalam film (hlm. 134). 

Nichols (2010, hlm. 134-135) menyimpulkan dokumenter dibangun dari 

realisme empiris atas ruang dan waktu. Ketika ruang dan waktu dapat terjelaskan 

dengan baik, psikologi akan mendukung realisme untuk membuka potensi dan 

karakter asli dari manusia yang ada di film dokumenter di hadapan kamera. 

Melalui Teknik dalam sinematografi, emosi penonton dibangun untuk 

memperkuat realisme dalam film dokumenter. 

2.2.2 Film Dokumenter Representatif 

Nichols (2010) dalam buku Introduction to Documentary berpendapat bahwa film 

dokumenter hanya reproduksi atas realita yang ada.  Nichols juga menjelaskan 

bahwa dokumenter merupakan representasi dari dunia tempat kita berada (hlm. 

13). Dokumenter menghadirkan perasaan dan gambaran yang serupa sebagai 

representasi apa yang telah atau sudah ada dalam perjalanan sejarah. Kehadiran 

dokumenter menjadi representasi pandangan pribadi, kelompok, maupun institusi. 

Dokumenter mampu membentuk sebuah impresi, sugesti, argumen, dan perspektif 

baru sebagai cara untuk mengajak penonton menerima film dokumenter 

sampaikan (Nichols, 2010, hlm. 45). 

Sebagai bentuk baru dalam media yang membuka wawasan baru dan 

merepresentasikannya, dokumenter menggambarkan kemiripan dengan dunia 

yang sudah kita kenal. Hal ini membuat film dokumenter melalui lensa kamera 
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dapat mempengaruhi penonton untuk berfikir bahwa apa yang dilihat di dalam 

dokumenter adalah hal yang nyata karena mereka merasakan hal yang sama di 

dalam film dokumenter. Kedua, film dokumenter selalu mengangkat isu dan 

merepresentasikan kepentingan publik. Sebagai media yang menjadi representatif 

publik, dokumenter selalu membicarakan kepentingan publik dari berbagai aspek 

tergantung baik dari sudut pandang subjek atau sutradara film dokumenter. 

Dokumenter juga memiliki posisi seperti pengacara yang membela 

kepentingan kliennya dengan peran tugas mengumpulkan bukti–bukti tertentu 

untuk memenangkan suatu kasus. Dalam hal ini, dokumenter tidak hanya 

membela kepentingan publik saja tapi juga melakukan apa yang tidak dijangkau 

oleh publik seperti secara aktif mempengaruhi opini, persepsi, hingga penafsiran 

masyarakat terhadap isu yang diangkat (Nichols, 2010, hlm. 43-44). 

Karena dokumenter sebagai media berkomunikasi dan representatif, 

Nichols (2010) berpendapat bahwa film dokumenter pada umumnya memiliki 

konsep yang sama yaitu I speak about them to you. I, dalam film dokumenter 

menurut Nichols, adalah pembuat film dokumenter. Filmmaker sebagai bagian 

dari publik menjadi orang yang berbicara, baik mengatasnamakan diri sendiri 

maupun dengan pihak kedua (hlm. 59). 

Speak about dalam film dokumenter adalah bagaimana filmmaker 

merepresentasikan apa yang dituang ke dalam film berdasarkan hal-hal sekitarnya. 

Dalam membicarakan kepentingan publik, filmmaker bebas mengekspresikan 

pendapatnya dengan berbicara baik secara langsung di depan kamera maupun 
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tidak. Pembuat film dokumenter dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap 

keadaaan sosial di sekitar seperi topik atau isu yang menarik untuk dibahas 

dengan tidak mengesampingkan peran dokumenter sebagai sumber informasi, 

fakta, dan arti dari dunia tempat kita berada (Nichols, 2010, hlm. 60-61). 

Them, yang merupakan pembatas antara subjek dengan penonton.  Sebagai 

posisi ini, subjek menjadi fokus penonton untuk diperhatikan sebagai contoh, 

ilustrasi, bukti atas kondisi atau kejadian yang sedang terjadi. Sedangkan you, 

menempati posisi dari target yang ingin dicapai dari film dokumenter. Penonton 

mendapatkan peran untuk mengamati apa yang dilakukan oleh subjek karena 

penonton tidak menjadi bagian atau subjek representasi dalam film dokumenter 

(Nichols, 2010, hlm. 61-62). 

Dalam penyampaian pesan, Nichols menyebutkan ada dua pilihan yaitu 

secara langsung atau tidak langsung. Perbedaan diantara keduanya adalah 

eksistensi subjek sebagai aktor sosial. Dalam penyampaian langsung, subjek 

berbicara di dalam film dengan terlihat atau tidak terlihat di depan kamera. 

Sedangkan dalam penyampaian tidak langsung, subjek berbicara tentang topik 

yang dibawakan melalui visual dan bersifat observatif (Nichols, 2010, hlm. 76). 

2.2.3 Metode Pendekatan Ekspositoris 

Mengutip dari Corner (2004), Beattie dalam buku Non Fiction Film and 

Television, terdapat dua bentuk dalam dokumenter berdasarkan konsep 

dokumenter realisme yaitu realisme observatif dan eksposisi.  Realisme observatif 

menekankan dokumenter sebagai mata yang melihat, mengawasi, dan 
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memperhatikan. Dasar dari dokumenter observatif realisme adalah penonton 

menangkap apa yang ada di depan kamera merupakan hal yang benar–benar 

terjadi dan jujur. Sedangkan realisme eksposisi adalah penggunaan gambar dan 

juga suara yang berfungsi sebagai retorika dan argumen. Tujuan akhirnya adalah 

mendapatkan perhatian penonton melalui kombinasi antara kata dan gambar 

dalam film dokumenter (hlm. 16). 

Nichols (2010) dalam Introduction to Documentary mengklasifikasi 

dokumenter menjadi 6 bentuk yaitu ekspositoris, puitis, observatif,  partisipatif, 

refleksif, dan perfomatif (hlm. 72).  Dalam film dokumenter yang penulis buat, 

metode yang digunakan adalah metode pendekatan ekspositoris. Menurut Nichols 

(2010), film dokumenter ekspositoris adalah film dokumenter yang fokus kepada 

komentar secara verbal, logika yang argumentatif (hlm. 31), dan ditujukan 

langsung kepada penonton melalui suara latar di dalam film (Nichols, 2010, hlm 

149). Tujuan dengan menggunakan suara latar sebagai elemen dalam film 

dokumenter ekspositori adalah untuk mengemukakan suatu pendapat melalui 

argumen atau membuka perspektif baru (Nichols, 2010, hlm. 167). 

 Film dokumenter ekspositori fokus kepada memberi informasi dalam film 

melalui suara dari pengisi suara latar. Berbanding terbalik dengan sinema 

khususnya film fiksi yang menggunakan suara atau narasi sebagi pendukung 

visual ditampilkan, film dokumenter ekspositoris menggunakan visual sebagai 

pendukung narasi suara. Fungsi dari narasi suara dalam film dokumenter 

ekspositori adalah untuk menjadi acuan untuk memahami visual yang ada di film 
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sebagai bukti atau ilustrasi dari apa yang dibicarakan (Nichols, 2010, hlm 167-

168).   

 Fungsi film dokumenter ekspositoris adalah untuk menyampaikan 

informasi dan menyuarakan suatu dukungan dengan menggunakan perspektif 

film. film dokumenter memiliki sifat mempertunjukkan sebuah impresi atas 

sebuah objek (isu atau masalah) dengan perspektif mendukung atas hal tersebut 

(Nichols, 2010, hlm. 169). Untuk menyampaikan informasi, film dokumenter 

menggunakan Voice of God sebagai kata lain dari suara latar. Berdasarkan awal 

kelahiran film metode ini memiliki pengaruh dari program TV khususnya berita, 

Voice of God biasa dibawakan oleh pembawa acara dengan suara seperti pembawa 

acara berita untuk menunjukkan wibawa. Film dokumenter ekspositoris 

mengalami perkembangan dengan perubahan gaya mengisi suara latar dalam film 

dokumenter bergeser dari gaya pembawa acara berita menjadi lebih personal 

(Nichols, 2010, hlm. 169). 

 Pascaproduksi dalam film dokumenter ekspositoris khususnya dalam hal 

penyuntingan, menurut Nichols (2010), menghindari pola atau ritme yang formal 

seperti spatial dan temporal continuity. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi 

kebebasan dalam menyusun suatu argumen jika menggunakan format penyutingan 

gambar yang rigid, istilah penyuntingan gambar seperti ini disebut dengan 

evidentiary editing. Teknik evidentiary editing merupakan Teknik penyuntingan 

gambar dimana satu shot memiliki perbedaan ruang dan waktu dengan shot 

lainnya namun tetap menjadi satu kesatuan (Nichols, 2010, hlm. 169)
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2.3 Proses Kerja dalam Film Dokumenter 

2.3.1 Persiapan di dalam Film Dokumenter 

Untuk mendapatkan ide cerita dalam film dokumenter, menurut Rabiger  

(2015) dalam buku Directing the Documentary, terdapat dua cara dalam 

mendapatkan ide untuk film dokumenter yaitu melalui discovery dan 

pengembangan cerita. Inti dari discovery adalah pembuat film menemukan ide 

cerita secara impromptu, bermain dengan imajinasi dan intuisi untuk bertemu 

dengan titik temu dari sebuah ide. Sedangkan Teknik Story Development adalah 

merancang cerita hingga penyuntingan melalui analisis, logika, serta memiliki 

prinsip-prinsip dramatika hingga menjadi sebuah struktur terancang (hlm. 97). 

 Proses menyusun cerita yang menarik, Rabiger (2015) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sumber riset seperti, media cetak (koran 

atau majalah), dunia maya (situs daring dan media sosial), sejarah, legenda, mitos, 

cerita turun temurun dalam keluarga, kisah semasa muda, ilmu sosial, hingga ke 

fiksi (novel, cerpen, film fiksi) (hlm. 100-104). Dalam masa praproduksi, terdapat 

4 tahap riset sebagai bagian dalam persiapan produksi film dokumenter yaitu 

mengembangkan suatu hipotesis dari tema yang diangkat, menemukan elemen 

terkait yang sesuai dengan tema, menandai aktivitas penting dan unik selama riset, 

dan menerjemahkan hasil riset ke bentuk rancangan skena pengambilan gambar. 
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Sebelum memasuki bagian dari tema yang diangkat, seperti lingkungan 

dan manusia di dalamnya, pembuat film wajib menjelaskan maksud kehadiran 

pembuat film diantara elemen yang ada di dalam tema tersebut sehingga bisa 

dipercaya dan mempermudah proses produksi seperti orang yang memiliki 

otoritas terkait tema ataupun kelompok yang akan diobservasi. Kemudian, 

dilanjutkan dengan observasi aktivitas di lingkungan tersebut. Setelah melewati 

proses tersebut dapat memutuskan siapa yang dijadikan subjek, informasi apa 

yang akan disampaikan, dan aktivitas seperti apa yang memiliki potensi menjadi 

hook untuk disisipkan ke dalam alur cerita. Hasil dari riset dan adaptasi selama 

obervasi, dapat dijadikan acuan untuk menyusun struktur cerita di dalam film 

(Rabiger, 2015, hlm. 116). 

 Rabiger (2015) menjelaskan, sebagai dasar dari film dokumenter, hipotesis 

merupakan hal terpenting untuk dipersiapkan sebelum memulai proses riset 

dengan turun ke lapangan maupun studi. Alasannya adalah hipotesa merupakan 

fondasi dari narasi yang akan dibangun di dalam film dokumenter sehingga 

hipotesis yang kuat akan mengarahkan narasi menjadi lebih mudah untuk 

dikembangkan (hlm. 116). Dalam menyusun narasi film dokumenter, terdapat 

prinsip “Don’t bite off more than you can chew” yang dikemukakan oleh Rabiger 

(2015). Hal ini dikarenakan jika tema yang dibahas terlalu luas menjadikan 

pemahaman penonton terhadap film menjadi multitafsir dan liar. Pembahasan film 

yang terlalu luas juga dapat membuat dana produksi jadi membengkak (hlm. 105). 
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Dalam narasi film dokumenter terdapat momen yang disebut dengan hook. Hook 

adalah sesuatu yang menarik dan bisa mencuri perhatian penonton serta mampu 

membawa perasaan penonton ke dalam film (Rabiger, 2015, hlm. 354). Hook 

berperan sebagai intisari sebuah cerita dan menjelaskan tujuan dari sebuah film 

dokumenter (Rabiger, 2015, hlm. 290) 

Rabiger (2015) dalam penjelasannya tentang hipotesis di film dokumenter, 

menganjurkan untuk disusun dalam ringkasan berdasarkan pertanyaan dari hal-hal 

yang ada di sekitar pembuat film, elemen-elemen yang ada di dalam film, hingga 

berakhir pada penonton. Jika diuraikan, ringkasan tersebut berisi pertanyaan 

seperti, topik apa yang mampu menarik orang banyak? hal apa yang akan 

ditampilkan ke dalam film? siapakah yang menjadi subjek utama di dalam film? 

apa yang ingin dicapai oleh subjek tersebut di dalam film? premis apa yang ingin 

disampaikan? solusi apa yang dapat diberikan dari masalah yang ada? dan apa 

yang ingin penonton rasakan setelah menonton film?. Setelah melewati proses 

riset, maka pembuat film dapat menggunakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut sebagai bahan acuan dan garis besar produksi dalam pembuatan film 

(hlm. 118). 

2.3.2 Penyutradaraan dalam Film Dokumenter 

Rabiger (2015) menjelaskan posisi sutradara dalam alur produksi film dokumenter 

merupakan posisi yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Dimulai dari 

praproduksi, sutradara memilih dan menentukan tema yang akan diangkat ke 

dalam film dokumenter berdasarkan penilaian relasi antara tema dengan dampak 
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yang dihasilkan dari segi emosional dan informasi di dalam isu tersebut, 

menjelaskan hipotesis film dan meyakinkan subjek untuk mau berpartisipasi 

sebagai bagian dari film (hlm. 8). 

Sutradara wajib menciptakan atmosfir yang nyaman bagi subjek sehingga 

syuting berjalan lancar di tahap produksi. Sutradara juga berperan untuk 

mengarahkan kru sesuai posisi masing-masing sesuai catatan yang telah dirancang 

sebelumnya. Secara khusus untuk departemen kamera, sutradara mengarahkan 

juru kamera untuk mendapatkan visual yang mendukung narasi film contohnya 

mengambil momen penting saat syuting sedang berlangsung. Sutradara juga harus 

mengawasi dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang tidak diinginkan selama 

proses produksi (Rabiger, 2015, hlm. 8). 

Pendekatan kepada subjek merupakan tugas sutradara dengan cara 

membangun dan menjaga kepercayaan subjek selama tahap riset hingga produksi 

film dokumenter sehingga subjek bisa natural di depan kamera. Rabiger (2015) 

menjelaskan bahwa subjek berhasil diyakinkan dan memberikan kepercayaannya 

kepada sutradara ketika subjek dijelaskan bahwa kisah maupun pencapaiannya 

sangat berguna untuk diketahui oleh publik (hlm. 199). 

Rabiger (2015) kemudian melanjutkan, hasil yang natural bisa dicapai 

apabila subjek melakukan kebiasaannya tanpa adanya intervensi atau gangguan. 

Manusia pada umumnya memiliki mekanisme tertentu ketika ada orang yang 

memperhatikannya sehingga berusaha menampilkan citra yang baik walaupun 

tidak sesuai dengan kepribadiannya ataupun kebiasaannya (hlm. 201). 
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Ada beberapa peraturan yang dijelaskan oleh Rabiger (2015) dalam proses 

wawancara dengan subjek. Sebelum kamera mulai merekam, sutradara dianjurkan 

untuk memberitahu subjek tentang pertanyaan yang akan diajukan sehingga tidak 

terjadi miskomunikasi antara subjek dan sutradara selama proses wawancara. 

Anjuran lainnya adalah tidak terpaku kepada daftar pertanyaan sebagai panduan 

dalam wawancara karena dapat mengakibatkan wawancara menjadi kaku. Daftar 

pertanyaan sebagai digunakan benang merah dalam proses wawancara dan 

sebagai jalan terakhir untuk dijadikan acuan jika proses wawancara berakhir buntu 

(hlm 201). Dari segi kontak fisik dengan subjek, wawancara dengan subjek harus 

membiasakan kontak mata yang wajar secara berkala. Selain itu, sutradara harus 

memperhatikan reaksi dan interaksi baik dari ekspresi tanpa harus secara verbal 

(Rabiger, 2015, hlm. 201). 
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