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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Dokumenter Ekspositori  

Nichols (2001) mengatakan, dokumenter ekspositori merangkai fragmen-fragmen 

dari sejarah dunia. Selain itu dokumenter ekspositori memiliki ciri argumentatif 

yang lebih estetik. Tipe dokumenter ini biasanya dipakai untuk menceritakan 

mengenai sejarah untuk memperkuat suatu argumen dari film tersebut. Tipe 

dokumenter ekspositori dapat memberikan kesan yang mendalam, karena film ini 

menggunakan voice over untuk menceritakan kejadian di film tersebut (hlm. 105).  

2.2  Editor  

Bernard (2007) mengatakan, seorang editor sangat berperan penting dalam 

menyusun struktur cerita yang ingin disampaikan kepada penonton. Cerita dari 

susunan footage tersebut baru bisa terlihat setelah editor menyelesaikan editing. 

Editor merupakan seseorang yang menyusun rangkaian footage menjadi suatu 

sequence yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah film. Ketika editor mengedit 

video, editor menyusun sebuah rangkaian footage menjadi sebuah satu kesatuan. 

Selama editing offline sutradara harus tetap mengawasi editor agar sesuai dengan 

apa yang dimau oleh sutradara. Setelah menyelesaikan editing, film tersebut 

diperlihatkan kepada sutradara untuk diperiksa kembali dari awal cerita hingga 

akhir (hlm. 58).  

2.3  Editing a Documentary   

Hampe (2007) mengatakan, bahwa editor harus bertanggung jawab untuk 

memberikan garis besar topik dari wawancara dalam dokumenter. Lanjutnya, dalam 

mengedit, editor harus memberikan penonton penjelasan topik yang diangkat sesuai 

yang dimunculkan dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Beliau juga 

menyampaikan, editor harus menyampaikan topik secara jelas.  

Memperlihatkan kejadian yang sebenarnya dalam footage.(hlm. 324).  
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Hampe (2007) mengatakan, mengedit footage juga perlu hati-hati agar tidak 

melenceng dari jalan cerita, karena dapat menimbulkan salah persepsi bagi 

penonton. Ia juga mengatakan editor harus mengontrol situasi dalam film, agar 

penonton tahu tujuan jalan ceritanya. Ia juga berkata, bahwa menyalin informasi 

dari video wawancara sangatlah penting bagi editor yang biasa disebut transkrip. Ia 

mengatakan juga bahwa editor harus mempunyai konstruksi visual yang 

memperkuat informasi tersebut. Footage yang diedit harus dipertimbangkan 

terlebih dahulu agar tidak membuat penonton merubah sudut pandang mereka 

menjadi sesuatu yang salah (hlm. 326). Hampe (2007) mengatakan dalam mengedit 

rough cut, editor harus memperkirakan footage mana saja yang harus dipakai. 

Lanjutnya, mengedit dalam film dokumenter harus memiliki urutan footage yang 

berlangsung seperti faktanya footage tersebut dibuat. Dalam mengedit, editor harus 

menggunakan footage untuk memberikan jalan cerita film tersebut dahulu secara 

urut. Agar tersusun rapi sehingga membentuk kesatuan dari awal, klimaks dan akhir 

film tersebut (hlm. 329).  

Thompson dan Bowen (2009) menjelaskan, bahwa editing adalah proses 

untuk memilih, menyusun dan menggabungkan footage-footage dan suara yang 

telah dilakukan selama produksi. Dalam proses editing, editor harus menyusun 

footage hingga menjadi rangkaian informasi dan dapat menghibur penonton (hlm.  

1-2).  

2.4  Montage Sequence  

Reisz dan Millar (2010) mengatakan, istilah montage dapat diartikan secara luas 

dalam berbagai konteks yang berbeda. Montage digunakan oleh sutradara dari 

Rusia sebagai eksperimen dalam pengeditan. Montage adalah penemuan teknik 

yang awal yang ditemukan oleh orang-orang Rusia dan berangsur-angsur 

berevolusi menjadi bentuknya sekarang (hlm. 87).  
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2.5  Montage  

Dalam buku Dancyger (2011), dikatakan, bahwa Sergei Eisenstein ialah pencetus 

teknik montage dalam bidang editing untuk memberikan suatu perbedaan persepsi 

dengan penggabungan footage. Eisenstein mempunyai pemikiran bahwa montage 

dapat membuat penonton untuk befikir mengenai film tersebut, bukan hanya 

membangun emosi kepada penonton. Eisenstein menempatkan teori-teori tersebut 

dalam praktek editingnya dengan cara menyusun rangkaian footage untuk membuat 

suatu konflik baru. Teori Eisenstein bertujuan untuk membangun perasaan (mood) 

penonton dengan teknik montage yang berbeda-beda. (hlm. 16).  

Eisenstein (1977) mengatakan, bahwa montage dibagi menjadi lima yaitu 

(hlm. 73) :  

2.5.1 Metric Montage  

Teknik metric montage menggunakan durasi shot yang beraturan sesuai ketukan 

musik. Penggunaan teknik ini harus berdasarakan ketukan, agar memberikan efek 

psikologis. Teknik ini juga berpengaruh dengan dua hal yang ekstrem, yaitu untuk 

membuat sesuatu yang sederhana dan kompleks sehingga mempengaruhi konten 

dalam suatu shot. Rata-rata shot yang di dalam sequence memiliki kesamaan 

pemotongan durasi (hlm. 72-73).  

2.5.2 Rythmic Montage  

Teknik rythmic montage menggunakan durasi shot untuk menentukan seberapa 

panjang isi dari footage tersebut yang ingin ditampilkan. Penggunaan teknik ini 

mempengaruhi hubungan antara shot satu dengan shot lain agar terlihat fleksibel. 

Teknik ini berguna untuk menyampaikan kesan tahu makna dengan cara memotong 

footage dalam durasi yang diinginkan (hlm. 73-74).   
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2.5.3 Tonal Montage  

Teknik ini berhubungan dengan rythmic montage ataupun metric montage, namun 

dalam teknik ini didasari oleh keadaan di dalam shot. Setiap shot mempunyai 

keadaan yang berbeda. Dari beberapa shot yang ada, shot tersebut disusun menjadi 

suatu urutan. Sehingga rangkaian shot tersebut membangun suasana di dalam film. 

Dalam teknik  rythmic montage menggunakan perpindahan objek di dalam frame 

menuju ke frame selanjutnya atau objek yang tidak bergerak sehingga mata 

penonton akan mengarah kepada objek tersebut. Pada dasarnya teknik tonal 

montage menggunakan metode yang melebihi dari kedua teknik montage tersebut. 

Konsep pergerakan dalam tonal montage, untuk membangun mood dengan footage 

yang ditampilkan (hlm. 75-77).  

2.5.4 Overtonal Montage  

Teknik overtonal montage adalah gabungan dari metric montage, rythmic montage 

dan tonal montage. Teknik ini harus memperhitungkan durasi shot yang akan 

digunakan. Teknik ini juga memberikan efek kesan emosional secara psikologis 

kepada penonton. Dalam teknik ini harus menggunakan langkah yang tepat, 

sehingga dapat membuat penonton masuk ke dalam film tersebut (hlm. 7879).  

2.5.5 Intellectual Montage  

Intellectual montage tidak menggunakan penggabungan seperti overtonal. Teknik 

ini mempunyai perbedaan yaitu dengan menyejajarkan atau menghubungkan 

konflik yang satu dengan konflik lainnya (hlm. 82).  

2.6  Overtonal Montage  

Dancyger (2011) mengatakan, overtonal montage adalah memiliki hubungan dari 

metric montage, rhythmic montage, dan tonal montage. Lanjutnya, overtonal 

montage juga perkembangan dari tonal montage, tetapi ketiga elemen (metric 

montage, rhythmic montage, dan tonal montage) berada dalam kesatuan teknik 
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overtonal montage. Ia juga menjelaskan bahwa overtonal montage memiliki cara 

kerja yaitu ketepatan memotong, ide, dan emosi dalam sequence. Hal tersebut 

dilakukan agar pesan mengenai pernikahan adat Baduy dan pencantuman agama  

Sunda Wiwitan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat tersampaikan kepada 

penonton. Ia juga mengatakan bahwa overtonal montage juga dapat membangun 

perasaan empati penonton dalam situasi apapun dan membuat penonton tidak jenuh 

atas informasi yang dijelaskan dalam film tersebut (hlm. 20).   

Eisenstein (1949) memiliki opini yaitu, overtonal montage adalah 

perkembangan dari teknik tonal montage, hanya saja teknik overtonal montage 

memiliki emosional yang lebih. Lanjutnya, dari semua teknik montage yang biasa 

dipakai dalam film dokumenter yaitu teknik tonal montage dan overtonal montage. 

Teknik ini sangat berpengaruh untuk memunculkan informasi yang akan 

disampaikan. Biasanya film dokumenter hanya mempunyai tipe editing yang hanya 

memunculkan subjek dan penjelasan informasi (hlm. 78).  

2.7  Sifat Empati  

Liliweri (1991) mengatakan bahwa, empati adalah kemampuan seseorang 

memproyeksikan dirinya seperti orang lain. Selain itu empati juga dimaksudkan 

untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Liliweri mengutip De Vito (1986), 

menurutnya empati adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan apa yang 

dialami orang lain pada saat-saat tertentu. Orang yang empati mampu memahami 

motivasi dan pengalaman orang lain. Sehingga orang tersebut dapat 

mengomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal.  

2.8  Agama Sunda Wiwitan   

Garna (1993) mengatakan, orang Baduy adalah orang Kanekes, dan sebutan bagi 

orang Baduy Dalam disebut Urang Tangtu dan Urang Panamping adalah sebutan 

bagi Baduy Luar. Garna melanjutkan, sebutan bagi mereka adalah Wiwitan  yang 

berarti ‘Sunda Awal’, namun sebutan Sunda Wiwitan banyak dipakai untuk agama 
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orang Baduy. Jadi sebenarnya Wiwitan adalah sebutan bagi suku Sunda Awal. 

Sehingga sampai sekarang agama mereka disebut Sunda Wiwitan (hlm. 210).  

Firth (2015) mengatakan, keyakinan belum bisa dikatakan sebagai agama bila 

tidak ada rangkaian upacara keagamaan yang terkait dengan kepercayaan.  

Upacara menjadi unsur terpenting yang memperkuat suatu agama. Jadi, sebuah 

agama atau kepercayaan harus diiringi dengan upacara adat untuk memperkuat 

suatu agama dan orang yang mengikutinya (hlm. 216).  

2.9  Kebebasan Beragama  

Dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama Kementerian Agama 

Republik Indonesia pasal 1 mengesahkan ada enam agama yaitu, Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu dan Kong Hu Cu. Bukan berarti agama lain dilarang untuk dianut di 

Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa, aliran kepercayaan boleh 

dianut oleh siapa saja dan tetap diberikan jaminan penuh. Hingga kini masyarakat 

Indonesia masih banyak yang menjalankan aliran kepercayaan atau menganut aliran 

kepercayaan terhadap para leluhur. Masyarakat Baduy adalah salah satu yang 

menganut aliran kepercayaan. Mereka menganut aliran kepercayaan yang disebut 

Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah termasuk keyakinan animisme dan 

dinamisme.  

2.10 Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

Pada undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 64 ayat (5), sebagaimana telah 

disahkan perubahannya menjadi (hlm. 8) :  

1. Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.  
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Telah disebutkan dalam ayat lima, orang yang memeluk agama tetapi agama 

tersebut belum disahkan oleh pemerintah masih boleh melakukan pembuatan KTP. 

Akan tetapi agama tersebut tidak dapat dicantumkan di dalam KTP seperti agama 

yang lain yang telah disahkan.  

2.11 Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (2013) mengatakan, 

tentang perubahan  atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 mengenai 

administrasi kependudukan. Diundang-undang nomor 23 tahun 2006 pada pasal 63 

ayat 1 dan 6 mengatakan (hlm. 8) :  

1. Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin 

tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau 

pernah kawin wajib memiliki KTP- elektronik.  

2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) 

KTP-elektronik.”  

Hal ini menandakan bahwa setiap orang untuk diakui sebagai warga negara 

Indonesia yang sah, harus memiliki KTP. Setiap orang yang sudah 17 tahun atau 

telah kawin wajib memiliki KTP.  

2.12 Agama di Indonesia  

Kementerian Dalam Negeri mengatakan dasar hukum yang menjamin kebebasan 

beragama di Indonesia ada dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali”. Lanjutnya, pasal 28E ayat (2) UUD 1945 

menyatakan juga bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan 

(hlm. 27). Selain itu dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengakui juga, bahwa hak 

untuk beragama merupakan hak asasi manusia (hlm. 28). Selanjutnya, Pasal 29 ayat 
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(2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduknya untuk memeluk agama (hlm. 30).  
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