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BAB II  

KERANGKA KONSEP  

 

2.1. Tinjauan Karya sejenis  

Dalam hal ini, ada dua karya film dokumenter yang dijadikan acuan 

dan karya pembanding. Yang pertama adalah film “Banda the Dark 

Forgotten Trail” yang diproduksi oleh Life Like Picture. Dan yang kedua 

adalah film pendek “Kembar Sedunia” yang di produksi oleh mahasiswa 

Broadcastin BSI. Dari kedua film dokumenter yang dijadikan referensi, 

penulis memilih film dokumenter yang di produksi Life Like Pictures untuk 

dijadikan referensi utama. Yang dimana penulis berusaha untuk 

menerapkan pengambilan gambar dan urutan cerita di film Banda untuk 

dapat diterapkan didalam film dokumenter ini. Sehingga dapat 

meminimalisir rasa bosan dari penonton pada saat menyaksikan film 

dokumenter dengan durasi satu jam. Sedangkan untuk film kedua, penulis 

mengulik lebih dalam materi atau pembahasan mengenai down syndrome 

atau yang lebih dikenal dengan kembar sedunia.  
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2.1.1 Banda the Dark Forgotten Trail  

     

 

 

 

 

 

 

(Sumber:	https://www.imdb.com/title/tt7131752/) 

     Gambar 2.1 Poster Film Banda the Dark Forgotten Trail 

 

Nama Program  : Film Dokumenter 

Pembuat  : Life Like Picture  

Negara   : Indonesia 

Tahun Pembuatan : 2017 

Link   :	

https://www.youtube.com/watch?v=4JfGgjDiicA  

 

  Film Banda merupakan film dokumenter yang menceritakan 

tentang bagaimana dulu Pulau Banda Neira menjadi salah satu 

daerah yang banyak didatangi oleh banyak penjajah. Terutama 

mereka yang berasal dari Bangsa Eropa. Dengan tujuan untuk 
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mengambil salah satu rempah yang pada waktu itu hanya tumbuh 

satu-satunya di pulau ini, yakni Pala.   

Kelebihan dari film Banda yang di producer-in oleh Sheila 

Timothy dan Abdul Aziz ini adalah di bagian Storyline dan 

cinematography-nya. Alur cerita yang padat didukung dengan 

gambar yang begitu cinematic membuat penonton merasa begitu 

dimanjakan dengan gambar-gambar yang begitu unik dan anti 

mainstream penggambarannya. Komposisi gambar yang disajikan 

juga memiliki persiapan yang begitu kuat sehingga hasil yang 

didapatkan pun sangat baik. Terutama di dalam cara pengambilan 

gambar wawancara yang menggunakan konsep framing. Kelebihan 

kedua yang ada di dalam film dokumenter ini adalah dibagian 

backsound. Backsound yang digunakan didalam film ini pun telah 

melalui seleksi yang begitu panjang dan proses yang sangat matang. 

Hasilnya pun, film ini menjadi film yang begitu hidup, namun tetap 

ada kesan misterinya karena mengangkat sejarah di masa lampau.  

  Penulis memilih film Banda the Dark Forgotten Trail 

sebagai karya pembanding dikarenakan, film  yang di produksi oleh 

Life Like Picture ini berhasil membuat penoton tidak bosan dengan 

cerita yang disampaikan. Secara visual, gambar yang diberikan juga 

begitu menarik ditambah dengan Motion Graphic yang begitu 

menarik. Hal ini tentu membuat film Banda the Dark Forgotten Trail 

banyak diminati oleh berbagai kalangan. 
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  Setelah menonton film Banda, penulis memutuskan untuk 

menjadikan film banda sebagai acuan dalam proses pembuatan 

karya ini. Penulis mencoba sedemikian rupa untuk menggunakan 

teknik pengambilan gambar, yang penulis rasa sangat perlu untuk 

diterapkan didalam karya tugas akhir ini, dengan tujuan untuk 

memanjakan visual yang akan diterima oleh khalayak/ penonton 

nantinya.  

 

2.1.2 Dokumenter “Kembar Sedunia”  

 

 

 

 

 

(Sumber: Atmakusuma, 2018) 

Gambar 2.2 Screenshot Film Kembar Sedunia 

Nama Program  : Film Dokumenter 

Pembuat   : Mahasiswa Broadcasting BSI 

Negara   : Indonesia  

Tahun Pembuatan : 2009 

Link   : 

 https://www.youtube.com/watch?v=5zwCLx7tFMM  
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Film dokumenter yang diproduksi oleh mahasiswa jurusan 

Broadcast di BSI ini, menceritakan tentang salah satu disabilitas 

intelektual yakni, down syndrome atau yang lebih dikenal dengan 

istilah kembar sedunia. Secara informasi, film ini cukup menjawab 

tentang bagaimana bisa terjadinya kelahiran dengan kondisi ini dan 

juga bagaimana cara orang tua dalam memperlakukan dan 

mendampingi anak-anak dengan keadaan seperti ini.  

Kelebihan dalam film dokumenter ini menceritakan secara 

jelas, bagaimana proses down syndrome itu dapat terjadi, faktor-

faktor apa saja yang menjadi pendukung terjadinya kelebihan 

kromosom pada trisomy 21 ini. Dan juga bagaimana perjuangan 

seorang orang tua dalam memperjuangkan kebutuhan anak yang 

mengalami down syndrome ini.  Selain itu juga ada sisi dari pihak 

Sekolah Luar biasa yang menjelaskan garis besar program khusus 

untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini.  

Yang menjadi kekurangan dalam film dokumenter ini adalah 

perpindahan kamera yang disajikan sangat kaku sehingga membuat 

film ini tidak memiliki daya tarik yang kuat untuk menarik perhatian 

penonton. Hal ini tentu sangat disayangkan karena, materi yang 

diceritakan didalam film tersebut sangat kuat, tapi tidak didukung 

dengan visual yang baik.  

Penulis menggunakan film dokumenter Kembar Sedunia ini 

sebagai acuan kedua adalah selain untuk menjadi pembanding. 
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Tetapi ada beberapa informasi yang penulis manfaatkan untuk 

dijadikan materi pelengkap didalam film dokumenter penulis.  

 

 

2.2. Teori dan Konsep-konsep yang Digunakan 

2.2.1. Dokumenter   

Documantery adalah sebuah kata yang berasal dari kata 

Document. Yang dimana, kata dokumenter memiliki makna yang 

mengarah pada suatu hal yang nyata, faktual dan realita. Sehingga 

dokumenter adalah sebuah film yang menggambarkan kejadian 

nyata, kehidupan dari seseorang, suatu periode dalam kurun waktu 

sejarah, atau bahkan sebuah rekaman dari suatu cara hidup makhluk 

(Prakosa, 2008, p.22). 

Terdapat empat kriteria film dokumenter (Ayawaila, 2008, 

p.119) 

a. Setiap adegan film dokumenter merupakan rekaman 

kejadian sebenarnya, tanpa interpretasi imajinatif sepeti 

halnya dalam film fiksi. 

b. Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan 

peristiwa nyata atau realita 

c. Sutradara melakukan proses observasi pasa suatu 

peristiwa nyata, lalu melakukan perekaman gambar 

sesuai dengan apa adanya. 
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d. Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur 

cerita atau plot. Dalam dokumenter, konsentrasinya lebih 

pada isi dan pemaparan. 

Film dokumenter pun terbagi menjadi enam jenis (Nichols, 

2001, p.99) 

1. Dokumenter Poetic 

Film dokumenter ini pertama kali muncul pada tahun 

1920-an, dimana film ini bergaya fragmentary, 

impressionistic, lyrical. Film ini cenderung 

menginterpretasikan secara subjektif ke subjek-

subjeknya, yang dimana tidak memiliki dampak apapun 

sebab editingnya lebih mengasosisikan pola yang 

melibatkan ritme dalam waktu dan spatial juxtaposition 

(Nichols, 2001, p.102).  

2. Dokumenter Expository 

Pada jenis ini, tipe yang digunakan adalah 

memasukkan narasi dengan “paksaan’ yang 

dikombinasikan dengan serangkaian gambar yang 

bertujuan lebih deskripsi dan infomatif. Narasi 

sendiri adala inovasi yang nyata dalam film 

dokumenter untuk memaparkan sesuatu dengan 

terbuka (Nichols,2001,p.105). 
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Hermansyah berpendapat bahwa yang 

menjadi kekuatan narasi adalah: 

a. Narasi dapat menyampaikan informasi 

abstrak yang tidak mungkin digambarkan 

oleh shot-shot yang disuguhkan 

b. Narasi dapat memperjelas peristiwa atau 

aksi tokoh yang terekam kamera dan 

kurang dipahami oleh penonton.  

3. Dokumenter Observational 

Film dokumenter ini memiliki kekuatan khusus 

dalam memberikan sebuah arti dari sebuah acara yang 

actual. Film dokumenter observational merupakan film 

yang pembuat filmnya tidak mengintervensikan objek 

dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan 

tidak menghakimi subjek dan peristiwanya. 

Penekanannya untuk memaparkan potongan kehidupan 

manusia secara akurat atau mempertunjukkan gambaran 

kehidupan manusia secara langsung. 

Cara ini dipergunakan sebagai observasi sederhana 

untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Dengan 

Bahasa yang sederhana, pembuat film tidak ikut campur 

terhadap subjek atau peristiwa yang dilihatnya dan ia 
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hanya merekam dengan kameranya dan alat perekam 

suaranya.  

Hal ini lebih dikenal dengan direct cinema yang 

akhirnya menjadi sebuah gaya dalam film dokumenter. 

Secara teknis bila didalami saat merekam subjeknya, 

filmmaker lebih banyak menggunakan teknik long take  

karena kamera menangkap gambar secara berkelanjutan 

dan tanpa terpenggal. Suara pun akan diperlakukan sama 

dengan apa yang dilakukan oleh kameranya. 

Dalam proses editingnya, shot long take sering 

dibiarkan dan terkadang hanya menggunakan beberapa 

pemotongan saja.  

4. Dokumenter Participatory atau Interactive 

Tipe ini menjadi kebalikkan dengan dokumenter 

observational, dimana pada observational, pembuat film 

tidak pernah atau tidak boleh dalam filmnya. Sedangkan 

tipe interactive. Pembuat film menampakkan diri secara 

menyolok dilayar dan sering melibatkan diri pada 

peristiwa, serta berinteraksi dengan subjeknya. 

Aspek utama dari dokumenter ini adalah wawancara, 

terutama dengan subjek-subjeknya sehingga bisa 

didapatkan komentar-komentar dan respon secara 

langsung dari subjek film. Dengan demikian subjek 
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dalam film tersebut bisa menyampaikan pendapat dan 

pandangan mereka terhadap permasalahan yang diangkat 

kedalam film.  

5. Dokumenter Reflexive 

Filmmaker dalam dokumenter reflexive sudah 

melangkah satu tahap lebih maju dibandingkan dengan 

tipe interactive. Tujuannya untuk membuka “kebenaran” 

lebih lebar kepada penontonnya. Tipe ini lebih 

memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat artinya 

penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur 

film dan proses pembuatan film tersebut, justru hal ini 

yang menjadi titik perhatiannya. 

6. Dokumenter Performative 

Tipe film ini berciri pada paradoksal, dimana pada 

satu sisi tipe ini justru mengalihkan perhatian penonton 

dari “dunia” yang tercipta dalam film. Sedangkan sisi 

yang lain justru menarik perhatian penonton pas aspek 

ekspresi dari film itu sendiri. Tujuannya untuk 

merepresentasikan “dunia: dalam film secara tidak 

langsung. Juga menciptakan suasana dan nuansa dalam 

film yang cukup kental. Yaitu tradisi penciptaan subjek 

atau peristiwa dalam film fiksi. 
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Aspek penciptaan tersebut bertujuan untuk 

menggambarkan subjek atau peristiwanya secara lebih 

subjektif, lebih ekspresif, lebih bergaya, lebih mendalam 

serta lebih kuat menampilkan penggambarannya. Subjek 

dan peristiwa tersebut dibuat secara baik dan terasa lebih 

hidup sehingga penonton dapat merasakan penggalaman 

dari peristiwa yang dibuat. 

 

2.2.2. Tahapan Pembuatan Film Dokumenter 

Setiap pembuatan film dokumenter, terdapat lima tahapan 

dalam pembuatan film dokumenternya, yaitu: 

a. Menemukan Ide 

Ide menjadi satu hal yang sangat penting dalam 

pembuatan film dokumenter ini. Hal ini disebabkan 

bagaimana peristiwa atau fenomena yang akan diangkat 

menjadi sebuah film yang menarik dan dapat diterima 

oleh khalayak luas. 

b. Menuliskan Film Statement 

Film Statement adalah intisari dari film yang akan 

diungkapkan dengan kalimat singkat mengenai inti cerita 

dari film tersebut. 
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c. Membuat Treatment dan Outline 

Treatment atau struktur cerita berfungsi sebagai skrip 

dalam film dokumenter. Treatment disusun berdasarkan 

hasil riset yang telah dilakukan, treatment 

menggambarkan film dari awal sampai akhir. Sedangkan 

untuk outline sendiri adalah sebuah cerita buatan 

sehingga alur dalam film dapat terbentuk. 

d. Mencatat Shooting List 

Mencatat shotlist sangat lah penting dalam proses 

produksi, karena dalam shotlist terdiri dari urutan-urutan 

dalam pengambilan gambar dari awal hingga akhir. 

e. Menyiapkan Editing Script 

Setelah proses produksi makan tahap selanjutnya adalah 

menyiapkan script untuk editing. Yang dimana editing 

script adalah panduan dalam proses pemotongan gambar 

yang telah diambil. 

 

2.2.3. Penyandang Disabilitas Intelektual 

Difability adalah akronim dari “different ability” atau 

keberbedaan kemampuan. Dalam Bahasa inggris difability 

digunakan sebagai kata tunggal, jika jamak menjadi difabilities. Di 

Indonesia difability diserap menjadi difabel untu penggunaan 
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tunggal atau jamak. Jika jamak maka digunukan kata penyerta dan 

kata penghubung “anak-anak dengan…”. 

Istilah difabel dimaknai sebagai istilah yang ditujukan bagi 

pengakuan atas keberbedaan kemampuan yang dimiliki oleh semua 

orang apapun kondisinya. Berdasarkan makna tersebut istilah 

difabel mengandung makna keberbedaan yang luas karena seluruh 

manusia pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Disabilitas juga 

dimaknai sebagai ketidakmampuan sebagai akibat dari gangguan 

fungsi atau struktur tubuh. 

Menurut Hallahan dan Kauffman (1944), Disabilitas 

Intelektual merupakan istilah dari tunagrahita yang merupakan 

keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara 

intelektual maupun perilaku adaptif yang terwujud melalui 

kemampuan adaptif konseptual, sosial dan praktikal. Yang dimana 

keadaan ini muncul sebelum usia 18 tahun. 

Mangunsong (2009) mengklarifikasi anak disabilitas 

intelektual berdasarkan tingkat keparahan masalahnya. The 

American Psychological Association (APA), membuat klasifikasi 

anak disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor 

IQ, yakni: 
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Tabel 2. 1 Klasifikasi Skor IQ menurut AP 

 

 

Berdasarkan Tingkat Intelegensi/IQ karakteristik penyandang 

disabilitas  intelektual dibagi menjadi tiga, yakni: 

1. Karakterisktik Mild (Ringan) 

- Perkembangan fungsi fisiknya agak terlambat 

- Pertumbuhan (tinggi dan berat badan) dan 

perkembangan seksual tidak jauh berbeda dengan 

individu lain yang seusia 

- Kurang memiliki kekuatan, dan kecepatan dan 

koordinasi, sering mengalami masalah kesehatan 

- Perhatiannya kurang, sulit berkonsentrasi 

- Mampu melakukan keterampilan menolong dan 

mengurus dirinya sendiri 

- Mampu bekerja asal mendapat pendampingan, kurang 

mampu untuk mengatur keuangan.  

 

KLASIFIKASI RENTANGAN IQ 

MILD 

MODERATE 

SEVERE 

PROFOUND 

55-70 

40-55 

25-40 

Di bawah 25 
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2. Karakteristik Moderate (Sedang) 

- Masih dapat dilatih membaca dan menulis yang sangat 

sederhana dan bersifat fungsional 

- Dapat dilatih untuk mengurus dirinya sendiri dengan 

tetap mendapatkan pendampingan 

- Dapat dilatih beberapa keterampilan tertentu yang 

sederhana 

- Dapat dilatih menyesuaikan dengan lingkungan rumah 

atau sekitarnya 

- Kurang dapat melindungi diri, sehingga sebaiknya 

berada dilingkungan yang terlindungi.  

- Diantaranya ada yang menampakan kelainan fisik yang 

merupakan kelainan bawaan (Down Syndrome) kurang 

mampu mengontrol diri.  

 

3. Karakteristik Severe dan Profound (Berat) 

- Tidak mampu mengurus diri sendiri 

- Tidak mampu bersosialisasi atau berinteraksi dengan 

baik 

- Sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk 

mengurus kebutuhan diri sendiri.  
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2.2.4. Special Olympics  

 

 

 

(Sumber: Website Special Olympics) 

Gambar 2.3 Logo Special Olympics  

 

Seperti yang dikutip dari halaman resmi milik Special 

Olympics (SO). SO merupakan sebuah gerakan global yang 

didirikan oleh Eunice Kennedy Shiver pada tahun 1968. SO pun 

telah diakui oleh International Olympics Committee (IOC) sebagai 

satusatunya olimpiade khusus penyandang disabilitas intelektual di 

dunia. Dengan sekitar 170 negara telah bergabung kedalam 

gerakkan Special Olympics.  

Special Olympics bermula saat diselenggarakannya olahraga 

musim panas bagi penyandang disabilitas intelektual di 

Chicago,USA pada tahun 1968. Pada waktu itu, terdapat sekitar 

1000 atlet penyandang disabilitas intelektual d USA dan Canada 

yang turut meramaikan kegiatan kompetisi yang digelar waktu itu. 

Kegiatan ini pun menjadi titik awal dari berkembangnya Special 

Olympics Internasional yang berkantor pusat di Washington DC, 

USA. Dalam pelaksanaannya pun, SOI didanai oleh The Joseph F 

Kennedy Jr Foundation. 
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Special Olympics memiliki misi yakni adalah untuk 

memberikan pelatihan olahraga sepanjang tahun dan kompetisi 

atlektik dalam berbagai jenis olahraga olimpiade untuk anak-anak 

dan orang dewasa yang merupakan penyandang disabilitas 

intelektual. Dengan hal ini juga memberikan mereka peluang 

berkelanjutan untuk mengembangkan kebugaran fisik, 

menunjukkan keberanian dalam berbagai keterampilan.  

 

2.2.5 Special Olympics Indonesia  

 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: Website Special Olympics Indonesia) 

                            Gambar 2.4 Logo Special Olympics Indonesia 

Special Olympics Indonesia (SOIna) merupakan salah satu 

bagian dari Special Olympics. Dan dengan ini juga, menjadikan 

SOIna sebagai salah satu lembaga organisasi kegiatan sosial yang 

berfokus untuk membantu anak-anak dengan keadaan disabilitas 

intelektual yang berada di Indonesia. SOIna pun mendapatkan 

akreditasi dari pemerintah Indonesia dan Special Olympic 
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International (SOI) untuk dapat menyelenggarakan pelatihan dan 

kompetisi olahraga bagi warga disabilitas intelektual di Indonesia.  

Dikutip dari halaman resmi milik SOIna, Visi dari SOIna 

adalah memberikan kesempatan bagi warga Tunagrahita untuk 

menjadi orang yang berguna dan produktif, serta dapat diterima dan 

dihargai sebagai bagaian dari masyarakat melalu olahraga. Dan misi 

SOIna adalah untuk menyelenggarakan pelatihan olahraga 

sepanjang tahun dan kompetisi dalam berbagai jenis olahraga yang 

diolimpiadekan bagi warga Tunagrahita, memberikan kesempatan 

yang berkesenimbungan untuk mengembangkan fisik yang sehat, 

menunjukan keberanian, merasakan  kebahagian dan 

memperlihatkan kemampuan, keahlian dan persahabatan dengan 

keluarga, atlet Special Olympics lainnya dan masyarakat. 

Dalam ajang kompetisi internasional pun, SOIna selalu 

mengirimkan perwakilannya untuk dapat berpartisipasi dan 

berkompetisi dengan negara-negara lainnya yang tergabung 

kedalam Special Olympics. Hal ini pun semakin membuktikan, 

bahwa kekurangan bukan lagi menjadi sebuah alasan untuk tidak 

berprestasi. 

	

	

	




