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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis dengan rekan kerja membuat film 

dokumenter berjudul Jalan Pulang. Film Jalan Pulang adalah film dokumenter 

yang menggabungkan rekaman langsung dan archival footage. Rekaman langsung/ 

Real Footage adalah rekaman yang diambil langsung oleh pembuat film (penulis), 

sedangkan archival footage adalah rekaman yang diambil dan diarsipkan oleh pihak 

keluarga dengan maksud dan tujuan tertentu.  

Rekaman langsung di film Jalan Pulang merupakan proses pengambilan 

gambar yang dilakukan oleh pembuat film (penulis). Rekaman langsung tersebut 

meliputi rekaman wawancara dengan para narasumber, kegiatan ibu kandung 

Almarhumah, lokasi peristiwa bunuh diri, keadaan rumah keluarga Almarhumah 

dan keadaan lingkungan tempat tinggal Alm. Yohana Veronika Mole. Proses 

pengambilan ini dilakukan dengan riset dan shooting (pra produksi dan produksi). 

Archival footage film ini didapatkan dalam proses shooting (produksi). Archival 

footage ini terdiri atas rekaman proses pengangkatan jenazah Alm. Yohana 

Veronika Mole dari Danau Kelimutu; ritual Ke’o Rado (ritual kematian tidak wajar) 

masyarakat Bajawa, yang dilakukan oleh keluarga Alm. Yohana Veronika Mole; 

tulisan di koran-koran lokal mengenai proses pengangkatan jenazah Alm. Yohana 

Veronika Mole dari Danau Kelimutu dan foto-foto pribadi Almarhumah.  

Archival footage direkam 2010, tahun di mana peristiwa bunuh diri terjadi. 

Archival footage tersebut ditemukan dan disusun kembali menjadi sebuah film pada 
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tahun 2014. Real footage diambil pada tahun 2014. Pengambilan real footage dan 

penyusunan archival footage dilakukan pada tahun yang sama. Archival footage 

yang didapat tidak hanya disusun kembali secara langsung di dalam film, melainkan 

diseleksi terlebih dahulu. Penyeleksian ini bertujuan untuk mencari bagian dari 

archival footage yang dapat dimasukkan ke dalam film sebagai penutur cerita film. 

Real footage selama proses shooting, juga digunakan sebagai penutur cerita film. 

Proses seleksinya sama dengan seleksi archival footage. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan waktu di antara beberapa proses tersebut. Perbedaan waktu ini dapat 

memunculkan makna ataupun penafsiran baru terhadap archival footage akibat 

pikiran, perasaan atau kondisi psikologis dari pelaku atau pihak yang berhubungan 

langsung dengan archival footage tersebut, pembuat film maupun penonton yang 

akan menonton film ini. 

3.2. Sinopsis 

27 Februari 2010, gadis asal Bajawa, Yohana Veronika Mole (32), mengakhiri 

hidupnya dengan melompat ke dalam kawah Kelimutu. Hal ini melukai batin 

Juliana, wanita lanjut usia, ibu kandung Vera.  

Beberapa tahun kemudian, tahun 2014, Juliana bersedia mengingat kembali 

kenangan pahit tersebut melalui foto Almarhumah, rekaman pengangkatan jenazah 

anaknya dan rekaman ritual adat Ke’o Rado untuk anaknya. Juliana menceritakan 

kembali semua yang ia ingat demi meringankan beban pikirannya mengenai 

kematian anaknya tersebut. 
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3.3. Posisi Penulis 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil bagian sebagai sutradara. Penulis 

bertanggung jawab dalam proses riset, shooting, dan editing. Dalam hal ini, penulis 

bertugas mencari dan menggabungkan archival footage dan real footage yang 

digunakan sebagai penutur cerita film. Penulis memilih bagian ini dikarenakan 

adanya tujuan, minat, dan pengetahuan dalam menyutradarai film dokumenter, di 

mana pengetahuan ini diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas.  

3.4. Peralatan 

Dalam pengerjaan film dokumenter, seorang sutradara dapat merangkap sebagai 

penulis naskah, penata kamera, penata suara, dan penata gambar. Dalam film Jalan 

Pulang, penulis yang bertugas sebagai sutradara, juga memiliki tugas sebagai 

penata kamera dan penata gambar. Dengan kondisi seperti ini, penulis 

menggunakan beberapa peralatan kerja.  

Berikut ini adalah beberapa peralatan yang digunakan oleh penulis saat 

mengerjakan Tugas Akhir : 

1. Kaset Mini DVD dan DVD 

Mini DVD digunakan sebagai media penyimpan archival footage prosesi 

penguburan dan ritual Ke’o Rado alm. Vera. DVD digunakan pihak Taman 

Nasional Kelimutu sebagai media penyimpan rekaman pengangkatan jenazah 

alm. Yohana Veronika Mole tahun 2010. Penulis mendapat 3 buah kaset Mini 

DVD dari keluarga Vera dan 1 buah kaset DVD dari pihak TNK. Kedua jenis 

kaset ini didapatkan oleh penulis pada tahun 2014 saat proses research dan 
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shooting.  Footages ini digunakan sebagai pembentuk utama struktur cerita film 

dokumenter Jalan Pulang. 

2. Komputer (PC) 

Penulis mengunakan alat ini untuk mencari informasi ataupun berita online 

mengenai film yang dikerjakan. Selain itu, alat ini digunakan untuk melihat 

archival footage serta real footage yang ada. Alat ini juga digunakan untuk 

keperluan editing dan untuk menulis laporan Tugas Akhir ini. 

3. Kamera DSLR Canon EOS 60D 

Kamera ini digunakan oleh penulis sebagai kamera utama yang merekam real 

footage selama proses riset dan shooting dilakukan.  

4. Kamera DSLR Canon EOS 7D 

Kamera ini digunakan oleh penulis sebagai kamera kedua. Kamera ini berfungsi 

untuk mengambil establishing shoot dan rekaman yang diambil secara lebar 

(Wide). Selain itu, kamera ini digunakan untuk menggantikan kamera utama, 

jika terjadi masalah pada kamera utama.  

5. Lensa Wide 

Lensa ini digunakan penulis untuk merekam situasi rumah, lingkungan, serta 

kegiatan subyek di ruang yang luas atau terbuka. 

6. Lensa Fix 

Penulis menggunakan lensa ini untuk merekam mimik wajah subjek dan 

kegiatan subyek yang dilakukan di ruang sempit atau tertutup. 
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7. Tripod 

Alat ini digunakan untuk meletakkan kamera saat shooting, khususnya saat 

proses wawancara dengan narasumber atau subyek sedang berlangsung.  Hal ini 

dimaksudkan agar rekaman tetap diam dan stabil. 

8. Microphone  

Alat ini digunakan untuk merekam suara. Microphone digunakan dengan cara 

disambungkan langsung ke kamera. Alat ini digunakan oleh penulis untuk 

mengambil suara wawancara.  

9. Software Adobe Premiere 

Aplikasi ini digunakan penulis untuk proses editing. Proses editing yang 

dimaksud adalah menggabungkan archival footage dan real footage. 

10. Harddisk Western Digital  

Alat ini digunakan penulis untuk menyimpan seluruh data mengenai film 

dokumenter Jalan Pulang dan footage yang diperoleh pada saat riset dan 

shooting.  

3.5. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja berisi tentang tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh penulis saat 

mengumpulkan data.  

3.5.1. Shooting Script 

Dalam pembuatan film dokumenter, shooting script sangat dibutuhkan. Shooting 

script merupakan susunan adegan terdiri atas gambaran visual dan suara. Dibuat 

oleh pembuat film sebelum melakukan shooting. Shooting script berisi perkiraan 

pembuat film dalam mengambil rekaman terhadap subyek filmnya.   
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 Dalam prosesnya, film dokumenter Jalan Pulang memiliki tiga draft 

shooting script untuk keperluan riset dan shooting. Ketiga draft tersebut digunakan 

oleh penulis selama mengerjakan film dokumenter Jalan Pulang. Perubahan di 

dalam shooting script diakibatkan oleh perubahan struktur cerita yang akan 

disampaikan dalam film. Shooting script yang dibuat oleh penulis sangat membantu 

dalam pengambilan gambar. Shooting script dijadikan sebagai panduan penulis 

dalam merekam.  

3.5.2. Shooting Real footage 

Dalam prosesnya, penulis dan produser bersama-sama mengatur jadwal untuk 

menentukan waktu pengambilan real footage. Mengingat lokasi subyek berada di 

pulau Flores, maka dirancang jadwal ketat dalam pengambilan real footage. 

Pengambilan real footage dilakukan selama proses riset dan shooting. Kedua proses 

ini dilakukan oleh penulis saat tinggal bersama subyek film selama dua bulan tahun 

2014. Subyek di sini adalah Juliana Moi, ibu kandung Vera. Pemilihan subyek 

didasarkan pada kebudayaan matrilineal masyarakat Bajawa.  

Saat pengambilan real footage, penulis sekaligus pembuat film dokumenter 

Jalan Pulang mendapat keuntungan tersendiri karena subyeknya adalah keluarga 

penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan kekeluargaan saat 

melakukan proses pengambilan real footage. Dalam waktu dua bulan, penulis 

mengamati serta merekam kejadian atau kegiatan yang dilakukan subyek. Akses 

kekeluargaan membuat penulis tidak hanya terbatas pada kegiatan subyek, penulis 

juga merekam segala jenis informasi penunjang penyusunan cerita film. Informasi 

tersebut meliputi wawancara dengan ketua suku setempat, orang-orang yang 
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dianggap mengerti dengan ritual Ke’o Rado, pihak keluarga yang dekat dengan 

almarhumah, para saksi (anggota keluarga) yang ada saat terjadi tindakan bunuh 

diri Vera dan penjaga Danau Kelimutu. Selama penulis berada bersama dengan 

subyeknya, penulis juga melakukan pendekatan kepada subyek agar subyek merasa 

nyaman dan mau direkam. Pengambilan ini berfungsi untuk menuturkan cerita film, 

membantu dalam proses editing dan memperbanyak stock footage. Dengan 

demikian, penulis memiliki banyak pilihan dalam menentukan informasi atau 

footage ke dalam film. 

3.5.3. Pembagian Archival Footage 

Archival footage yang diperoleh oleh penulis terdiri dari tulisan di media cetak 

lokal, foto-foto Vera, dan rekaman dokumentasi. Total durasi rekaman archival 

footage yang didapatkan oleh penulis ialah 2 jam 35 menit 45 detik. Masing-masing 

diperoleh dari dua pihak, yaitu keluarga almarhumah Vera dan pihak TNK (Taman 

Nasional Kelimutu). Archival footage yang diperoleh terdiri atas: 

1. Evakuasi Jenazah Alm. Yohana Veronika Mole (13 menit 44 detik) 

Rekaman ini menunjukkan bagaimana proses pengangkatan jenazah, yang 

dilakukan oleh anggota Brimob Ende dan dibantu oleh Tim SAR serta warga yang 

menyaksikan proses evakuasi tersebut. Di dalam rekaman ini, terlihat para warga 

setempat bersukaria atas berhasilnya proses evakuasi ini. Terlihat juga bagaimana 

kondisi jenazah Vera saat diperiksa oleh pihak medis Kelimutu. 

2. Jenazah Vera tiba di rumah, Bajawa (9 menit 40 detik) 

Di dalam rekaman ini terlihat prosesi adat dilakukan sebelum jenazah diturunkan 

dari mobil jenazah dan diletakkan di teras rumah. 
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3. Misa penguburan Alm. Yohana Veronika Mole (48 menit 51 detik) 

Rekaman memperlihatkan ritual keagamaan dan adat disatukan di dalam prosesi 

ini. Terlihat sikap masyarakat Bajawa terhadap jenazah yang mengalami Mata Golo 

(kematian tidak wajar). 

4. Rangkaian Upacara Ke’o Rado (96 menit 55 detik) 

Rangkaian upacara dilakukan selama dua hari dua malam. Dalam rekaman terlihat 

keluarga Vera menjalankan rangkaian prosesi adat. Diawali dengan memanterai 

bambu, pemotongan batang pisang, pemotongan hewan persembahan, dan 

pembuangan barang-barang Vera serta barang yang telah digunakan dalam upacara 

Ke’o Rado.  

3.5.4. Menonton Archival Footage 

Archival footage diperoleh dari pihak keluarga almarhumah dan pihak TNK 

(Taman Nasional Kelimutu). Dari pihak keluarga, penulis mendapatkan rekaman 

upacara pemakaman jenazah yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2010 dan  ritual 

adat Ke’o Rado yang dilakukan pada tanggal 6 – 7 Maret 2010. Rekaman upacara 

pemakaman dan ritual Ke’o Rado ini berdurasi 131 menit.  

Menurut kepercayaan masyarakat Bajawa, peti jenazah Vera harus 

dibungkus dengan tikar anyaman rotan penanda kematiannya adalah kematian tidak 

wajar. Dalam ritual Ke’o Rado, terdapat upacara pemotongan batang pisang sebagai 

simbol pemotongan kesialan, agar kejadian ini tidak terulang di generasi 

mendatang. Terdapat pula ritual pemotongan babi dan sapi di depan rumah adat 

keluarga Alm. Yohana Veronika Mole. Tujuannya untuk mengetahui proses 

kematian Vera dan mengetahui arah datangnya musibah ini. Selain itu, terdapat juga 
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ritual membaca usus serta hati ayam di dalam rumah adat. Ada pula ritual Tau Tibo, 

ritual bertanya kepada leluhur melalui perantara bambu, bertujuan mengetahui 

penyebab kematian Vera. Rangkaian upacara Ke’o Rado ditutup dengan upacara 

buang barang, di mana seluruh sisa makanan dan peralatan bekas upacara Ke’o 

Rado, dibuang di pinggiran sungai pada malam hari. Rangkaian ritual Ke’o Rado 

ini dilakukan selama dua hari dan dua malam. 

 Rekaman proses pengangkatan jenazah Vera direkam oleh seorang 

wartawan lokal dan digandakan oleh pihak TNK. Rekaman ini telah mengalami 

proses editing, sehingga Penulis hanya mendapatkan rekaman berdurasi 13 menit 

45 detik. Menurut data dari pihak TNK, sudah ada beberapa korban yang terjun ke 

dalam kawah Kelimutu. Namun, hanya jenazah Vera yang dapat dievakuasi. Hal 

inilah yang membuat antusias warga untuk datang melihat dan sekaligus membantu 

proses ini. Peristiwa ini dapat dilihat di dalam rekaman tersebut. Dua anggota 

Brimob diturunkan untuk mengangkat jenazah Vera. Setelah proses pengangkatan 

selesai, jenazah Vera langsung dibawa ke posko bantuan Danau Kelimutu. 

3.5.5. Transkrip Archival Footage yang Digunakan dalam Film 

Transkrip dalam pengerjaan film dokumenter sangat dibutuhkan dalam proses 

penyeleksian archival footage. Dengan adanya transkrip, proses editing akan lebih 

mudah dilakukan. 

3.5.6. Editing Script 

Pembuatan editing script dilakukan setelah membuat transkrip. Dalam prosesnya, 

editing script dibuat untuk membantu proses editing. Editing script dibuat 

berdasarkan rincian gambar dan suara yang akan dimasukkan ke dalam film. 
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Penyusunannya secara detail sesuai dengan durasi footage yang terpilih untuk 

dimasukkan ke dalam film. 

3.5.7. Penggabungan Archival Footage dan Real Footage 

Setelah proses riset dan shooting selesai, tahapan selanjutnya yaitu penggabungan 

Archival footage dan Real footage. Dalam pengerjaan film dokumenter Jalan 

Pulang ini, penulis editor dan juga sutradara, menggabungkan kedua jenis footage 

(Archival footage dan Real footage) menjadi sebuah film. Proses penggabungan ini 

diawali dengan melihat kembali footages yang telah diperoleh. Setelah melihat 

footages yang diperoleh, penulis akhirnya menemukan cerita yang akan dibangun 

di dalam film ini. Cerita tersebut adalah seorang ibu sedang mengingat kembali 

peristiwa bunuh diri anaknya di Danau Kelimutu pada tahun 2010.  

Setelah menemukan cerita tersebut, penulis mulai memilah-milah footage 

yang akan ditampilkan di dalam film. Footages terpilih, diproses editing. Dalam 

proses inilah, penulis memberikan makna baru yaitu bagaimana keadaan Juliana 

setelah empat tahun bunuh diri anaknya. Footages tersebut yang digunakan sebagai 

penutur cerita film. Pemberian makna baru ini dikhususkan untuk Archival footage 

yaitu media bagi ibu dari Alm. Yohana Veronika Mole untuk mengingat kembali 

peristiwa tersebut. Mulai dari foto-foto semasa hidup Vera; berita koran lokal 

mengenai rekaman pengangkatan jenazah Vera; rekaman proses pengangkatan 

jenazah; rekaman upacara pemakaman (jenazah tiba di rumah duka, ratap tangis 

dari Juliana menyambut jenazah anaknya, khotbah dari Pastor, pembungkusan peti 

dengan tikar, dan proses penguburan); dan rekaman ritual adat Ke’o Rado 

(pembacaan usus dan hati ayam, upacara Tau Tibo, pemotongan batang pisang/ Ike 
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Pebha-Wela Polo, pemotongan hewan persembahan/ Zi’a Ura Manu-Ngana dan 

upacara E Lau Kora). 

 Archival footage digabung dengan real footage yaitu, suasana Danau 

Kelimutu, wawancara dengan Sil (Paman Vera sekaligus saksi mata), wawancara 

dengan Juliana (ibu kandung Vera), suasana rumah keluarga almarhumah, dan 

beberapa kegiatan Juliana (melihat foto-foto Vera, berdoa di gereja, berjalan 

menuju rumah induknya, dan memberi makanan di depan foto Vera). Dengan 

footages pilihan inilah, penulis ingin menunjukkan perasaan Juliana setelah bunuh 

diri Vera. Selain itu, ingin menunjukkan keadaan atau kejadian sebenarnya. 

3.6. Temuan 

Film dokumenter Jalan Pulang merupakan film dengan dua jenis rekaman. Kedua 

jenis rekaman tersebut adalah archival footage dan real footage. Penulis 

menempatkan footages yang telah diperoleh secara seimbang dan saling 

berkesinambungan. Dalam pengerjaan film ini, penggabungan antara archival 

footage dan real footage sangat diperhatikan oleh penulis untuk membangun 

struktur cerita film.  

Sebelum membangun struktur cerita film, penulis harus memperhatikan 

unsur-unsur yang terkandung di dalam setiap footage. Unsur-unsur tersebut adalah 

peristiwa atau kejadian, suasana hati (perasaan), dan individu atau kelompok 

masyarakat. Unsur-unsur tersebut tidak hanya terdapat di dalam archival footage, 

namun terdapat juga dalam real footage. Setelah itu, footages tersebut diberikan 

sentuhan editing. Pada proses inilah, pemberian makna baru terhadap archival 

footage dapat dilakukan. Makna baru yang ditimbulkan oleh archival footage, tidak 
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terbatas pada saat menonton kembali archival footage. Namun hal ini dapat terjadi, 

jika dilakukannya penggabungan dengan real footage.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.1.  Screenshoot Berita Bunuh Diri Vera di koran Pos Kupang 
    (Koran Pos Kupang, 2010) 
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Gambar 3.2.  Screenshoot Tangan ibu Vera Memegang Foto Masa Kecil Vera 
  (Real Footage, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Screenshoot Romo sedang mendoakan peti dan jenazah Vera 
  (Archival footage, 2010) 
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Gambar 3.4.  Screenshoot ibu Vera sedang memberi makan dan 

berdoa di depan foto Almarhumah Vera  
(Real footage, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.  Screenshoot ibu Vera sedang berdoa di dalam gereja 
  (Real footage, 2014) 

 

 Beberapa gambar di atas merupakan screenshot dari footages pilihan 

penulis dalam film dokumenter Jalan Pulang. Jika footages tersebut berdiri sendiri 

tanpa diberi sentuhan editing, maka akan terlihat sebagai rekaman dokumentasi 
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biasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu pengambilan dengan peristiwa 

rekaman. Selain itu, perbedaan waktu dalam melihat archival footage menjadi salah 

satu penyebab munculnya makna baru. Archival footage hanya terdiri atas foto-

foto, berita di koran lokal, rekaman pengangkatan jenazah Vera dan rekaman misa 

pemakaman serta upacara adat Ke’o Rado. Sedang real footage terdiri atas kegiatan 

ibu kandung Vera (Juliana Moi), wawancara narasumber, suasana lokasi kejadian 

dan suasana lingkungan rumah keluarga Vera.  

Dalam penggabungan kedua jenis footage ini, penulis menjadi penata gambar film 

dokumenter Jalan Pulang, menemukan hambatan atau kendala dalam proses 

pengerjaannya. Hambatan atau kendala yang ditemukan, yaitu perbedaan kualitas 

gambar, aspec ratio dan kualitas suara. 

3.7. Acuan 

Dalam pengerjaan, penulis mencari acuan dalam mengerjakan Tugas Akhir. 

Acuannya adalah film serupa dengan film yang dikerjakan oleh penulis. Film Jalan 

Pulang menemukan dan melihat film dokumenter animasi Approved for Adoption 

(Jung Henin & Laurent Boileau, 2012). Film dokumenter ini bercerita tentang 

seorang anak laki-laki bernama Jung. Jung berasal dari Korea, diadopsi oleh 

keluarga Perancis. Jung adalah anak terlantar akibat perang. Sampai saat ini, Jung 

belum mengetahui siapa ibu kandungnya. Dalam pengerjaan film ini, pembuat 

sekaligus subyek film, menggabungkan archival footage dan real footage.  

 Archival footage digunakan di dalam film ini adalah rekaman masa kecil 

Jung dan situasi politik Korea saat Jung kecil. Real footage film ini adalah kegiatan 

Jung di masa sekarang. Pada opening film Approved for Adoption, di mana 
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pembuatnya meletakkan archival footage tentang keadaan perang di Korea dan 

anak-anak Korea yang di adopsi. Setelah itu, disambungkan dengan scene animasi 

orang tua asuh yang sedang merekam aktivitas Jung dan saudara asuhnya. Pada 

bagian tengah film, terdapat real footage Jung yang sedang duduk di dalam mobil 

dan digabungkan dengan animasi Jung sedang duduk di dalam mobil bersama 

saudara dan ibu asuhnya. Bagian ending film ini, terlihat Jung sedang menggambar 

rupa ibu kandungnya dan digabungkan dengan animasi Jung bermimpi dan bertemu 

dengan ibu kandungnya.  

 Penggabungan archival footage, real footage dan animasi dalam film ini 

bertujuan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mempermudah 

audience untuk menangkap informasi film.  Penggabungan footages tersebut, 

dijadikan acuan oleh penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir. Archival footage 

dan real footage digabungkan untuk memberikan informasi kejadian saat itu dan 

keterangan narasumber (Juliana Moi) mengenai peristiwa bunuh diri Vera. 
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