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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Riset yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif dengan fokus kepada 

riset tentang kepercayaan Hindu Bali, Walter Spies, perkembangan pariwisata 

Bali, perkembangan seni rupa baru Bali, reklamasi Teluk Benoa, Bom Bali 2002 

dan privatisasi pantai. Berdasarkan batasan masalah, riset penulis lakukan fokus 

ke permasalahan perkembangan pariwisata Bali, reklamasi Teluk Benoa dan 

privatisasi pantai.  

Penulis melakukan riset mulai dari bulan Februari 2016 hingga Juli 2016. 

Riset yang dilakukan adalah berupa wawancara dengan dua tokoh intelektual 

Hindu Bali,  Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S. dan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya 

Wedakarna Wedasteraputera Suyasa III. 

3.1.1. Sinopsis 

Pulau Bali mengirimkan sebuah surat kepada Walter Spies tentang cinta serta 

duka yang dialaminya selama kurang lebih 90 tahun. Dimulai dengan organisasi 

Pita Maha yang membina kaum muda Bali membuat lukisan tentang kehidupan 

dan alam Bali, sehingga masyarakat Bali tidak lagi menjual lukisan adat mereka 

sebagai cinderamata turis. Surat-surat yang dikirimkan Walter Spies kepada 

kawan selebriti yang mengakibatkan meningkatnya popularitas Bali di kaum 

Eropa penggemar orientalisme. 
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Beberapa dari para turis mulai memiliki niat untuk ‘mendandani’ dan 

‘membeli’ Bali agar menjadi objek orientalisme yang diidealkan. Keberadaan 

turis yang dianggap kaum unggul, turut mempengaruhi sebagian masyarakat Bali 

untuk mulai mengikuti apapun keinginan mereka. Pariwisata Bali sangat maju 

namun membuat masyarakat Bali menghamba pada pihak asing seakan-akan 

mereka adalah raja. Melihat potensi perkembangan ekonomi yang pesat dari 

pariwisata Bali, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Perpres No. 

51 tahun 2014 tentang Revitalisasi Teluk Benoa dengan melakukan reklamasi di 

bagian selatan Bali. Rencananya akan dibangun kasino, sirkuit F1 serta 

Disneyland di atas tanah reklamasi yang memusnahkan hektaran hutan bakau ini. 

Dari kegiatan ini banyak pengusaha watersport, nelayan serta kekayaan alam 

yang dirugikan.  

Selain karena pihak yang dirugikan dari kegiatan reklamasi, masyarakat 

Bali merasa kesulitan untuk percaya pada langkah pemerintah yang disebut ‘baik 

untuk perekonomian’. Proyek reklamasi ini bukan yang pertama kali, namun 

sudah pernah dialami sebelumnya di Pulau Serangan tahun 1994 yang saat ini 

menjadi tanah gersang dan cenderung menyulitkan beberapa penduduk yang 

tinggal disana. Selain itu pemerintah pernah membuat Taman Bermain kelas 

dunia bernama Taman Festival Bali pada tahun 90an silam yang hanya buka 

selama 4 tahun, lalu terbengkalai hingga kini. Banyaknya langkah yang 

mengecewakan di masa lalu membuat rakyat Bali sulit untuk kembali percaya 

pada langkah pemerintah.  
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Kedatangan banyak turis juga turut mengundang kaum anti Barat untuk 

melakukan invasi terhadap Bali. Semenjak kedatangan turis, banyak tempat 

hiburan ala Barat yang dibangun untuk mengakomodir kebutuhan pariwisata. 

 Bom Bali 12 Oktober 2002 merupakan salah satu aksi terorisme yang sangat 

kejam dan selalu diingat oleh masyarakat Internasional. Kejadian ini memberikan 

banyak trauma pada warga Bali. Namun kejadian ini tidak sepenuhnya 

berpengaruh buruk, kerukunan umat beragama di Bali menjadi jauh lebih baik. 

Warga bali mulai kembali memiliki kesadaran untuk menjaga wilayah Bali tanpa 

membedakan suku, agama dan ras. Teror masih terus terjadi di Bali. Pulau ini 

menerima cinta sekaligus benci yang besar dari banyak orang di dunia. 

Masih sangat disayangkan setelah sekian tahun, Bali semakin membuat 

dirinya eksklusif untuk para turis saja. Mulai banyak pantai pribadi (private 

beach) milik hotel yang hanya boleh dilewati turis saja. Pelayanan pariwisata 

yang diberikan kepada turis juga jauh lebih baik ketimbang untuk wisatawan 

domestik. Penipuan di bidang pariwisata semakin marak serta para turis yang 

tidak menghormati adat semakin menjadi-jadi. Pulau ini menjadi terlalu bebas dan 

tidak aman seperti dahulu kala. Namun semua kejadian ini memang harus terjadi 

untuk terus melakukan kelahiran baru (rebirth) terhadap pulau Dewata ini.   

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam film essay “Tuan Spies”, penulis bertugas sebagai sutradara yang 

bertanggung jawab atas pendekatan subjek, perekaman hal-hal penting, 

penyusunan audio visual untuk mencapai dialogism antar unsur dalam film, 
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menyusun narasi (dengan gaya prosa) serta melakukan penyutradaraan terhadap 

voice actor yang membacakan narasi. 

3.1.3. Peralatan 

Selama proses riset wawancara, penulis menggunakan kamera DSLR Canon 700D 

dengan lensa 50mm dan Rode Mic Pro. Untuk riset visual penulis memutuskan 

untuk memutuskan untuk mencoba handycam dengan format digital, miniDV dan 

hi8. Kamera yang akhirnya penulis pilih adalah dengan format hi8 dengan seri 

Sony TRV-530. 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam project tugas akhir ini penulis bertugas sebagai sutradara dan tahapan kerja 

dimulai dari pengumpulan hasil riset tertulis, seperti buku-buku, surat dan arsip 

yang merujuk pada Walter Spies di Bali. Selanjutnya saya menyusun director’s 

treatement untuk jenis film essay yang penulis pilih, yaitu menyatukan antara 

essayistic travel dan editorial essay. Director’s treatment juga berguna untuk 

menentukan pilihan kata untuk membawa karakter yang menjadi ‘saya’ di dalam 

film ini. Dilanjutkan dengan penyusunan essay berupa penerapan hasil riset dari 

buku, arsip, serta wawancara ke dalam tulisan yang selanjutnya menjadi narasi 

dalam film. Setelah melakukan penyusunan essay hingga locked, penulis 

menyusun shooting script untuk memudahkan penulis menyusun dialogism antara 

audio, visual dan voice over. Justifikasi pemilihan alat penulis lakukan bersamaan 

dengan riset aural dan visual. Proses justifikasi alat ini dilatarbelakangi oleh gaya 

editorial essay dan travelogue tahun 1980an. Awalnya penulis berencana 
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menggunakan kamera analog 8mm untuk mendapat kesan film jaman dulu pada 

tahun 1930an (saat Walter Spies tinggal di Bali), namun setelah penulis 

memikirkan akses digitalisasi yang masih memungkinkan untuk dilakukan dengan 

teknologi saat ini, penulis memutuskan untuk mencari format film yang lebih baru 

tanpa meninggalkan kesan jaman dulu. Akhirnya penulis melakukan riset tentang 

rentang waktu perkembangan pariwisata Bali. Hasil riset tersebut akhirnya 

memberikan jawaban bahwa tahun 1980an merupakan awal munculnya 

penerbangan internasional langsung ke Bali. Fenomena tersebut mengakibatkan 

jumlah turis mancanegara meningkat hampir 200 persen. Maka penulis berusaha 

mencari kamera yang umum digunakan seorang traveler di tahun 1980an. 

Kebanyakan traveler akan membawa jenis kamera amatir yang mudah dibawa 

yaitu handycam. Format rekam pada tahun 1980 sesungguhnya sudah mulai 

beralih ke miniDV, namun di Indonesia masih banyak menggunakan format rekam 

hi8. 

Selanjutnya untuk menyuarakan Bali, penulis melakukan casting untuk 

narrator agar sesuai dengan karakter yang dibutuhkan dalam film ini. Penulis 

mencari perempuan paruh baya dengan pribadi yang hangat dan keibuan 

tercermin pada suaranya.  Pertama-tama penulis melakukan casting pada seorang 

penyiar radio wanita senior dari RRI Bali, namun beliau tidak setuju dengan isi 

essay karena beliau menganggap penulis melebih-lebihkan isu lingkungan dan 

adat yang terjadi di Bali. Padahal dalam proses penyusunan essay, penulis lahir 

dan tumbuh besar di Bali dan terus mengamati perkembangan masyarakat di Bali 

dari berbagai media, penulis juga sudah melakukan riset, melakukan wawancara 
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kepada banyak pemerhati lingkungan dan adat di Bali serta membaca banyak 

buku tentang Bali dan permasalahan pemanasan global. Selain alasan tersebut, 

beliau juga tidak dapat membawakan kesan kehangatan seorang Ibu didalam 

pembacaan narasi. 

Kandidat kedua bernama Ibu Sabda, beliau adalah seorang wanita yang 

aktif di ashram –sebutan untuk paguyuban Hindu-. Sayangnya beliau kesulitan 

menarasikan dalam Bahasa Indonesia karena beliau terbiasa menggunakan Bahasa 

Bali. Selain itu artikulasi beliau kurang sesuai untuk membawakan karakter Bali.  

Akhirnya setelah melakukan beberapa kali casting, penulis memilih Ibu 

Julie, seorang perempuan berumur 58 tahun memiliki 3 anak dan sudah lebih dari 

20 tahun tinggal di Bali untuk mendalami budaya Bali. Menurut penulis beliau 

dapat menjiwai seorang Ibu pertiwi dengan baik. Meski dalam proses perekaman 

narasi beliau harus mengulang beberapa kali untuk kalimat dengan kata-kata yang 

sulit disebutkan seperti ‘mendandani’.  

Dalam proses produksi, penulis melakukan scouting lokasi, perekaman 

hal-hal penting dan berusaha menampilkan konflik tersembunyi dari tema yang 

diangkat. Lokasi yang pertama adalah Bandara Ngurah Rai dengan banyak 

kegiatan unik dari para travel guide, turis domestik dan beberapa ekspatriat. 

Selanjutnya penulis melakukan penelusuran ke jalan By Pass Ngurah Rai di 

daerah Suwung-Sanur, tepatnya ke pulau reklamasi yang pertama, pulau 

Serangan. Pulau ini terlihat seperti pulau kering kerontang, banyak tanaman yang 

mati karena tertumpuk debu kapur dari jalan. Di ujung pulau Serangan terdapat 
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sebuah tempat pembuangan akhir Suwung. Penulis mengetahui tempat ini karena 

melihat dari balik tanaman-tanaman mati di jalanan pulau Serangan. Di dalam 

TPA Suwung, penulis menemukan banyak sapi dan kerbau yang mengkonsumsi 

sampah-sampah rumah tangga dari Denpasar, Tabanan, Gianyar dan Kuta. Setelah 

menghubungi pihak pengelola TPA Suwung, mereka mengatakan bahwa sapi-sapi 

tersebut bukan milik mereka, melainkan milik penduduk sekitar. Pihak TPA 

Suwung juga mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan gambar, namun 

meminta agar footage tersebut tidak disebar ke dunia Internasional karena mereka 

takut permasalahan pengelolaan sampah di Bali dapat mengancam pariwisata 

Bali. Padahal setelah ditelusuri, banyak tempat di dunia yang mengalami 

permasalahan pengelolaan sampah.  

Selanjutnya penulis mengunjungi Danau Buyan yang disebut sudah 

tercemar namun tetap digemari untuk digunakan sebagai bumi perkemahan. 

Penulis dibantu oleh pendiri organisasi Save Buyan, Prasetya Dewantara. Beliau 

sudah mendirikan organisasi ini dari tahun 2013 karena prihatin akan keberadaan 

para campers yang tidak bertanggung jawab. Organisasi tersebut menggunakan 

tagline “Buyan Bukan Tempat Sampah” karena banyak orang yang berkemah 

membuang sampahnya sembarangan, bahkan membawa mobil ke dekat tenda 

dengan audio yang menggelegar. Menurutnya kebanyakan orang yang ‘berkemah’ 

di tempat ini sudah tidak menghargai alam dan lingkungan sekitarnya.  

Selanjutnya penulis melanjutkan scouting lokasi ke taman bermain yang 

merupakan proyek kerjasama pemerintah dengan investor pada akhir tahun 

1990an yang hanya bertahan beberapa tahun karena alasan bangkrut. Taman ini 
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dinamakan Taman Festival Bali dan terletak di tepi pantai Padang Galak.  Penulis 

mengunjungi tempat ini karena banyak cerita tentang proyek terbengkalai ini. 

Tempat ini dahulu sangat amat megah dan canggih, namun sekarang sudah 

banyak dihuni hewan liar seperti buaya dan lain-lain. Kegagalan proyek ini 

disebut-sebut oleh pihak forBALI sebagai salah satu alasan mereka kesulitan 

mempercayai langkah pemerintah memajukan perekonomian Bali. 

Dalam proses paska produksi, penulis menyusun footage untuk 

menghasilkan cerita yang memuaskan secara sinematik dan dramatik dengan 

menerapkan unsur dialogism. Awalnya penulis fokus pada penyusunan audio dan 

narasi agar memudahkan dalam proses editing visual menggunakan Studio One, 

soundcard dan headphone. Selanjutnya baru memilih shot-shot dari hasil capture. 

Penulis banyak kehabisan waktu dalam memotong shot-shot penting karena hasil 

capture datang dalam 1 file per 1 kaset hi8 yang digunakan. Penulis sempat 

berkonsultasi pada dosen dan ada yang menyarankan bahwa tim penulis harus 

menggunakan slate untuk mempermudah, namun sayangnya menurut penulis 

penggunaan slate tidak sesuai dengan proses film dokumenter yang wajib 

merekam momen penting yang dapat terjadi kapan saja dan tidak bisa diulang. 

Setelah film locked, penulis tidak melakukan color grading karena konsep 

travelogue yang digunakan. Penulis berusaha mempertahankan keaslian gaya 

warna dan noise dari format hi8. 
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3.3. Acuan  

Acuan penulis dalam pembuatan film ini adalah film essay karya Chris Marker 

berjudul “Sans Soleil” tahun 1983 untuk memahami struktur film essay, editing 

untuk mendukung dialogism dan narasi. Untuk menunjang pendalaman seputar 

film essay, penulis menonton film essay lainnya yang berjudul “Tokyo-Ga” karya 

Wim Wenders tahun 1985. Sebagai acuan mengenai film dokumenter bertema 

perjuangan lingkungan, penulis menggunakan film “Before The Flood” tahun 

2016 karya Fisher Stevens dan Leonardo DiCaprio. 
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