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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 

sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Dengan bentang geografis tersebut diatas, 

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta km2 daratan, dan 3,1 

juta km2 teritorial laut. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terbentuk karena 

Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga 

banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat, Indonesia 

terletak pada pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan 

yang kaya akan sumber daya mineral.1 

Pada umumnya biji kopi yang ditanam di Indonesia terdapat dua varietas 

utama, yaitu biji kopi jenis arabika (coffee arabica) dan biji kopi jenis robusta 

(coffee robusta). Jawa Barat memiliki perkebunan kopi yang menanam kedua jenis 

tanaman kopi tersebut, Luas lahan Kopi Perkebunan Rakyat di kabupaten Bandung 

tahun 2016 adalah 10.273 Ha dengan produksi 7.023 ton. salah satunya terdapat di 

lahan hutan produksi milik Perum Perhutani yang dikelola dengan program 

Pengendalian Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang terletak di Gunung 

Puntang, lebih tepatnya di desa Cempakamulya Kecamatan Cimaung, Kabupaten 

Bandung Selatan. 

Sebelumnya di Gunung Puntang lebih dikenal sebagai objek wisata alam yang 

berada di kawasan Bandung Selatan selain Ciwidey, dan Pangalengan. Saat ini 

                                                             
1 http://www.budpar.go.id/userfiles/file/4547_1355-djuanda.pdf 
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nama Gunung Puntang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat, lain halnya 

akan objek wisata, akan tetapi dengan kopi yang berasal dari tanah Puntang. 

Pasalnya 2016 lalu kopi Puntang mengikuti pameran kopi yang diselenggarakan 

oleh Specialty Coffee Association of America di Atlanta, Georgia. Kopi Puntang 

mendapatkan lelang termahal di acara tersebut. Kopi Puntang unggul mengalahkan 

kopi-kopi lain dari berbagai daerah Indonesia yang lebih dulu populer, Hal tersebut 

membuahkan hal positif bagi para petani, dan secara tidak langsung fenomena 

kepopuleran kopi Puntang menaikan perekonomian kehidupan para petani.  

Kopi Gunung Puntang ini termasuk jenis arabika, yang membedakan kopi 

Puntang dan kopi lainya itu adalah kombinasi antara kualitas bibit, ketinggian 

lahan, kondisi tanah, cuaca, dan cara pengolahan sangat menentukan cita rasa kopi. 

Dan Gunung Puntang memang punya segala yang dibutuhkan tanaman kopi untuk 

tumbuh subur dan menghasilkan biji berkualitas.2 

Melihat potensi kopi yang terdapat di Gunung Puntang ini maka dari itu 

penulis disini hendak melakukan penelitian dengan menyusuai melalui film 

dokumenter sebagai media dalam menyampaikan informasi yang berguna untuk 

masyarakat luas khususnya Jawa Barat dalam menjaga pelestarian alam dan budi 

daya lingkungan. 

Film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau 

realitas menggunakan fakta dan data Nichols (1991:111). Dengan dibuatnya film 

ini, penulis berharap masyarakat yang menonton dapat terinspirasi dari kisah ini. 

                                                             
2 http://repository.unpas.ac.id/37781/4/BAB%20I.pdf 
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1.2  Pertanyaan Penelitian 

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan film dokumenter ini, maka dapat dipaparkan rumusan penelitian sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana film dokumenter dapat menjadi media informasi 

mengenai kopi di Gunung Puntang, pelestarian alam, dan budi 

daya di lingkungan sekitar bagi masyarakat? 

b. Bagaimana cara sutradara dalam memvisualkan potensi kopi di 

Gunung Puntang dengan baik dalam film dokumenter dengan 

gaya expository? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menceritakan bagaimana dalam memvisualkan kopi di 

Gunung Puntang yang memilki dampak bagi masyarakat luas 

khususnya jawa barat dalam budi daya kopi di Gunung Puntang 

serta pelestarian alam. 

b. Untuk membuktikan bahwa sutradara dapat menceritakan dan 

memvisualisasikan potensi kopi Gunung Puntang dengan baik 

dalam film dokumenter dengan gaya expository. 
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1.4   Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada: 

a. Lingkungan sekitar Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. 

b. Narasumber Deni Sofyan selaku Petani kopi dan ketua LMDH 

(Lembaga Masyarakat Desa Hutan) (49), Dindin Wahyudin 

selaku petugas Perum Perhutani (45), Ahmed Kafrawi (25) 

selaku barista kopi, Nandang (43) selaku petani kopi, Candra 

Aditya (30) selaku pembina dari PT Aliksa Organik dan Ika (41) 

selaku warga desa CempakaMulya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

•  Manfaat Praktis 

  Penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran, memberi 

informasi tentang kopi, budi daya dan pelestarian alam di Gunung 

Puntang. 

• Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa ingin belajar mengenai kopi, budi daya lingkungan, 

petani, dan memanfaatkan lingkungan sekitar. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan 

data dari hasil pengamatan, hasil wawancara dan catatan lapangan. Penelitian 

ini menggunakan metode studi literatur, dimana film dokumenter ini dapat 

menceritakan masa lalu dan hari ini secara sistematis dan dramatis berdasarkan 

hasil pengumpulan data yang telah didapat dan dapat mengkaji nilai-nilai 

dalam konteks waktu. 

1.7 Prosedur Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi dilakukan untuk mengamati sasaran penelitian. Sebelum 

melakukan pembuatan film, peneliti mendatangi objek yang akan diteliti 

agar dapat mengenal lebih baik karakter dan kondisi dari objek yang 

nantinya akan di shoot agar mempermudah dalam pengambilan gambar. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam 

dengan narasumber seperti ketua dari Lembaga Masyarakat Desa hutan, 

petugas Perum Perhutani Bandung Selatan, barista kopi, ahli tanaman 

organik dan masyarakat sekitar Gunung Puntang. 

3.  Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yang berhubungan dengan model bisnis sosial, 

film dokumenter, dan lainnya, untuk dapat menambah literatur dalam 

menganalisa dan memecahkan permasalahan yang diteliti. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan menjelaskan latar belakanag masalah yang 

mendasari pembuatan film dokumenter ini, disertai batasan-batasan masalah, 

tujuan, manfaat dan tahapan pembuatan film. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Di dalam bab ini mengemukakan tentang pengumpulan data dan 

menjelaskan tentang landasan teori yang dibuat. 

 

NO JENIS PEKERJAAN 

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Mencari Judul                 

2 
Observasi kopi di Gunung 

Puntang 
                

3 Riset                 

4 
Wawancara narasumber di 

Gunung Puntang 
                

5 Studi literatur                 

6 Skenario                 

7 Syuting dokumenter                 

8 
Laporan Akhir Hasil 

Penelitian 
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BAB III PROSES PENGKARYAAN 

Bab ini menguraikan konsep-konsep teori pengkaryaan dan landasan 

ilmu pengetahuan yang bersifat penguatan penelitian guna menjawab 

pertanyaan penelitian, berisi mengenai teori sebagai landasan konsep 

penelitian. 

BAB IV PROSES PEMBUATAN FILM 

 Bab ini memberikan kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan 

dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

BAB V KESIMPULAN  

Bab ini memberikan kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan 

dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi mengenai referensi penelitian, rujukan-rujukan yang ditulis 

secara sistematis sesuai urutan abjad, menurut kaidah penulisan daftar 

pustaka yang dibakukan dalam Bahasa Indonesia. 

LAMPIRAN 

Berisi mengenai data yang mendukung proses pembuatan film, terdiri dari: 

data riset subjek film, treatment film, editing script, dokumentasi foto pada saat 

melakukan pembuatan film.  
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1.9 Peta Konsep (MIND MAPPING) 

SINOPSIS 

 

 

 

 

   

 APA BAGAIMANA 

 

 

 

 MENGAPA 

 

 

 

 

 

  

KONSEP 

 

 

 

 

 

 

  

Film ini menceritakan tentang kopi Gunung Puntang yang 

merupakan kopi termahal serta menjadi standar kopi Nasional 

dan Internasional. Lewat infroman (49) dan beberapa 

pendukung yang bercerita tentang sejarah kopi Gunung 

Puntang yang awalnya hanya untuk mecegah illegal logging 

dan pemberdayaan masyarakat wilayah sekitar Gunung 

Puntang. 

Kopi Gunung Puntang 

Kopi Gunung Puntang bisa 

menjadi kopi terbaik dan 

termahal serta mendapatkan 

hasil keuntungan bagi 

masyarakat lingkungan sekitar 

Gunung Puntang serta ikut 

melestarikan alam. 

Penyutradaraan film dokumenter 

ekpository akan menampilkan asal 

mula terbentuknya kopi di Gunung 

Puntang hingga memiliki sebuah 

indentitas kopi terbaik sampai saat ini. 

Narasumber: 

-Ketua LMDH 

-Petugas Perum Perhutani 

-Barista Kopi 

-Pembina PT Aliksa Organik 

-Petani Kopi 

-Warga Desa CempakaMulya 

 

Film dokumenter ini menceritakan bagaimana LMDH 

membuat sebuah upaya pencegahan illegal logging di 

Gunung Puntang dengan cara memberdayakan 

masyarakat Gunung Puntang untuk menanam kopi.  

Dalam perjalanannya kopi yang di hasilkan menjadi 

kopi yang mempunyai standar terbaik di dunia dan 

menjadi mahal. 

FILM DOKUMENTER 
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1.10 Referensi Karya 

• Earthlings merupakan film dokumenter tentang kekejaman manusia yg 

mengeksploitasi, memanfaatkan dan menyiksa binatang entah sebagai 

peliharaan, makanan, pakaian, koleksi, hiburan atau untuk riset. 

Gambar 1.1 Poster Earthlings 

(Sumber: davidarioch.com) 

 

• Before The Flood diproduksi selama tiga tahun perjalanan mengagumkan, 

yang di lakukan Leonardo Di Caprio bersama tim kreatif National 

Geographic dan sutradara Fisher Stevens. Film dokumenter ini 

menceritakan tentang perubahan musim yang terjadi pada bumi. 

Gambar 1.2 Poster Before the flood 

(Sumber: bartlettcreative.com) 
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• Filosofi Kopi yaitu film yang menceritakan tentang pencarian jiwa dan 

perjalanan berdamai dengan masa lalu melalui kopi. Sebuah kedai kopi 

terkemuka di Jakarta yang hanya menyediakan kopi terbaik Indonesia. 

Sebuah film yang tidak hanya bercerita, tapi juga membuka wawasan baru 

untuk melihat kopi Indonesia dalam bingkai yang penuh gairah dan cinta. 

Gambar 1.3 Poster film filosofi kopi 
(Sumber: imdb.com) 

 

• Hutan Kemasyarakatan di Papua - Community Forestry in Papua  film ini 

menceritakan hutan adalah bagian dari hidup dari masyarakat adat di Papua. 

Masyarakat adat di sekitar hutan telah lama hidup selaras berdampingan 

dengan alam bukan hanya sebagai identitas budaya. 

Gambar 2.5.4 scene 

Hutan Kemasyarakatan di Papua - Community Forestry in Papua 

(Sumber: youtube.com) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sejarah Kopi Gunung Puntang 

  Menurut informan (49) dalam wawancara Desember, 2018. asal mula kopi 

Gunung Puntang ini dimulai dari perum Perhutani yang dikelola dengan program 

Pengendalian Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Alasannya karena dulu di 

kawasan pinggir hutan Gunung Puntang ini masyarakat mencari nafkah dengan 

illegal logging yaitu kegiatan yang melanggar undang-undang seperti penebangan 

liar, pemburuan liar, perambahan seperti menanam sayur-sayuran yang berakibat 

hutan menjadi gundul. Dulu masyarakat terpaksa melakukan illegal logging karena 

kebutuhan ekonomi yang sangat sulit, tapi kini dengan adanya program PHBM 

yaitu menanam kopi, masyarakat yang dulunya illegal logging kini mereka yang 

ikut menjaga dan melestarikan lingkungannya. Penanaman kopi dimulai dari tahun 

2006 dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan illegal loging dan kopi ini 

menjadi mata pencaharian masyarakat kawasan Gunung Puntang. Kopi Gunung 

Puntang ini pernah mendapatkan lelang termahal di acara Specialty Coffee 

Association of America di Atlanta, Georgia 2016. Pada tahun 2017 luas lahan untuk 

budi daya kini sekitar 100,2 ha. Kopi Gunung Puntang kini menjadi perhatian 

masyarakat karena Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengakuinya ketika ia 

berkunjung ke sebuah coffee shop Bandung pada akhir tahun 2017. Kopi Gunung 

Puntang saat ini memilki program yang baru yaitu kopi terpadu dimana kopi ini 

dimanfaatkan sari bunganya untuk lebah madu, sehingga menghasilkan madu rasa 

kopi. (sumber: Wawancara peneliti dengan informan (49), 2018). 
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2.1.1 Kopi Gunung Puntang 

 Kopi Gunung Puntang ini termasuk jenis arabika, yang membedakan kopi 

puntang dan kopi lainya itu adalah kombinasi antara kualitas bibit, ketinggian 

lahan, kondisi tanah, cuaca, dan cara pengolahan sangat menentukan cita rasa 

kopi. Dan Gunung Puntang memang punya segala yang dibutuhkan tanaman 

kopi untuk tumbuh subur dan menghasilkan biji berkualitas. Kopi Puntang 

memiliki aroma yang unik. Kopi ini beraroma blueberry, floral, jasmine, vanilla, 

dan lychee. Aroma jasmine ini yang termasuk langka. Sedangkan untuk sweet 

after taste yang menandakan bahwa kopi ini organik. Selain dari aroma dan cita 

rasa, pengolahan juga sangat diutamakan dan 80% kualitas ditentukan di paska 

panen.3 

2.1.2 Jenis Kopi Gunung Puntang 

Jenis kopi di Gunung Puntang ini adalah arabika. Kopi arabika ini kopi 

yang tumbuh di ketinggian 1000 mdpl dengan suhu 16-20 ℃ dan beriklim kering 

selama tiga bulan berturut-turut. Kopi arabika memilki kadar kafein 08-1,4 %. 

Kebanyakan kopi arabika di Gunung Puntang ini memiliki aroma yang wangi 

seperti buah-buahan atau bunga-bungaan. Rasanya pun lebih halus dan penuh 

harga yang dijual jauh lebih mahal dibanding jenis kopi lain.4 

2.2 Film Dokumenter  

Menurut buku Gampang-Gampang Susah karya Tanzil, Ariefiansyah dan 

Trimarsanto (2010:1), Film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali 

sebuah kejadian atau realitas, menggunakan fakta dan data (Nichols 1991:111). 

                                                             
3 https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/06/ahmad-syaikhu-cicipi-kopi-petani-

kabupaten-bandung-417331 
4 https://www.rappler.com/indonesia/145297-kopi-gunung-puntang-yang-mendunia 
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Kejadian atau realitas kejadian dalam hal ini dipahami sebagai apa yang terlihat 

oleh pembuat film. Sesuatu yang menganggu atau menggelitik rasionalitas pembuat 

film. Sesuatu yang memunculkan pertanyaan lebih jelas lagi dalam pembuat film.  

Film dokumenter juga memiliki beberapa karakter teknis yang khas, yang 

tujuan utamanya ialah mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, 

efektifitas, serta otentitas peristiwa yang direkam. Umumnya film dokumenter 

memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual. Jenis 

kamera yang digunakan biasanya ringan (kamera tangan) serta menggunakan lensa 

zoom, stock film cepat, serta perekaman suara portable (mudah dibawa) sehingga 

memungkinkan untuk pengambilan gambar dengan kru yang minim dua sampai 

lima orang. Efek suara dan ilustrasi musik jarang digunakan. Dalam memberikan 

informasi pada penontonnya, film dokumenter sering menggunakan narator untuk 

membawakan narasi, atau dapat pula menggunakan metode interview.  

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara dengan narasumber 

yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang represetatif. 

Narasumber utama yang penulis pilih untuk memberikan informasi terkait masalah 

penelitian ini adalah informan (49), informan (44), informan (25), informan (30), 

informan (43) dan informan (41). 

Teknik atau metode ini dianggap paling efektif karena penulis terjun 

langsung atau bertemu langsung dengan objek yang diteliti. Proses observasi 

penciptaan karya ini dilakukan dengan cara mengamati objek, karena dalam 

pengkaryaan ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana dan sejauh mana 

potensi Kopi di Gunung Puntang ini. Sebelum melakukan pembuatan film, penulis 

mendatangi objek yang akan diteliti agar dapat mengenal lebih baik karakter dan 
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kondisi dari obyek yang nantinya akan mudahkan proses penyutradaraan dan 

pengambilan shot gambar.   

Bentuk film yang digunakan penulis dalam karya film dokumenter 

menggunakan bentuk film dokumenter expository. Menurut Tanzil (2010:7), 

Bentuk film Dokumenter expository yaitu menampilkan pesan kepada penonton 

secara langsung, melalui presenter atau narasi berupa teks maupun suara, pada 

expository gambar disusun sebagai penunjang argumentasi yang disampaikan lewat 

narasi atau presenter berdasarkan naskah yang dibuat dengan prioritas tertentu.  

Menurut Widagdo (2010:23) dikatakan bahwa: film dokumenter merupakan 

sebuah film yang perekaman gambar dan suaranya menggunakan fakta yang faktual 

dan aktual. Film dokumenter juga memiliki tujuan dan ideologi, sehingga 11 film 

dokumenter sering dikaitkan dengan jurnalistik, namun ada yang membedakan 

antara film dokumenter dengan type audio visual lainnya antara lain, story-telling 

(pencitraan), dimana jurnalistik dan dokumentasi tidak memilikinya.  

2.2.1 Kategori Umum Film Dokumenter 

Ada banyak tipe dan jenis film yang bervariasi dalam film dokumenter. 

Setiap kategorinya memiliki kriteria dan pendekatan yang spesifik (Ayawaila, 

2008:37-48), antara lain: 

1. Laporan perjalanan 

2. Sejarah 

3. Potret/biografi 

4. Perbandingan 

5. Kontradiksi 

6. Ilmu pengetahuan 
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7. Nostalgia 

8. Rekonstruksi 

9. Investigasi 

10. Assosiasion Picture Story 

11. Buku harian 

12. Dokudrama 

Film dokumenter ilmu pengetahuan merupakan film tentang pendidikan 

dan education yang memberikan informasi bisa dari bidang sains, teknologi, 

budaya dan lain-lain. 

Dalam pemilihan dan penentuan bentuk film dokumenter, kategori yang 

secara spesifik sejalan dengan pengerjaan pengumpulan data riset tema yang 

penulis angkat adalah dengan kriteria ilmu pengetahuan, yang dikemas menjadi 

film instruksional, karena tema yang akan penulis angkat adalah mengenai kopi 

di Gunung Puntang dan ditambahkan dengan sejarah. Dalam bentuk film 

dokumenter intruksional ini penulis ingin memberikan informasi untuk 

masyarakat luas khususnya Jawa Barat tentang kopi Gunung Puntang dengan 

data dan riset secara benar.  
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2.2.2 Gaya Bertutur Film Dokumenter 

Gaya bertutur dalam film dokumenter terdiri dari bermacam-macam 

kreativitas, seperti gaya humoris, puitis, satir, anekdot, serius, semi serius, dan 

seterusnya (Ayawaila, 2008:90-91). 

A. Eksposisi (Ekspository Documentary)  

B. Observasi (Observational Documentary) 

C. Interaktif (Interactive Documentary) 

D. Refleksi (Reflexsive Documentary) 

E. Performatif (Performative Documentary) 

Dokumenter expository dalam kategori ini, menampilkan pesannya kepada 

penonton secara langsung, baik melalui presenter ataupun dalam bentuk narasi. 

Kedua bentuk tersebut tentunya akan berbicara sebagai orang ketiga kepada 

penonton secara langsung (ada kesadaran bahwa mereka sedang menghadapi 

penonton atau banyak orang). Mereka juga cenderung terpisah dari cerita 

dalam film. Mereka cenderung memberikan komentar terhadap apa yang 

sedang terjadi dalam adegan, ketimbang menjadi bagian darinya. Itu sebabnya, 

pesan atau point of view dari expository sering dielaborasikan dengan suara dari 

pada gambar.   

Jika pada film fiksi gambar disusun berdasarkan kontinuitas waktu dan 

tempat yang berasaskan aturan tata gambar, maka pada dokumenter yang 

berbentuk expository, gambar disusun sebagai penunjang argumentasi yang 

disampaikan oleh narasi atau komentar presenter. Maka dari itu, gambar 

disusun berdasarkan narasi yang sudah dibuat dengan prioritas tertentu.   
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Argumentasi yang dibentuk dalam expository umumnya bersifat ditaktis, 

cenderung menyampaikan informasi secara langsung kepada penonton, bahkan 

seringkali mempertanyakan baik-buruk sebuah fenomena berdasarkan pijakan 

moral tertentu, dan mengarahkan penonton pada satu kesimpulan secara 

langsung. Sepertinya inilah membuat bentuk expository popular dikalangan 

televisi, karena ia menghadirkan sebuah sudut pandang yang jelas dan menutup 

kemungkinan adanya perbedaan penafsiran.   

Dalam bentuk expository tidak ada yang salah dengan penggunaan voice 

over, selama penggunaannya dilakukan secara bagus, efektif, dan informatif. 

Voice over sangat diperlukan, misalnya ketika gambar yang tersedia kurang 

mampu memberikan informasi yang memadai atau belum mampu 

menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Seringkali pembuat film 

menggunakan voice over untuk memancing rasa ingin tahu penonton, lalu pada 

visual-visual berikutnya menyampaikan penjelasan. 

Dalam hal ini, penulis memilih gaya bertutur dengan tipe pemaparan 

eksposisi (ekspository documentary), penulis merasa hal itu yang dirasa paling 

cocok untuk proses pengkaryaan dalam film dokumenter kopi Gunung Puntang 

ini yang akan dilakukan dengan data-data yang penulis lakukan. Bentuk 

expository menghadirkan sebuah sudut pandang yang jelas dan menutup 

kemungkinan adanya perbedaan penafsiran dan juga karena narator atau 

wawancara disini digunakan sebagai penuturan utama yang diperkuat dengan 

stock shot untuk lebih memperjelas informasi yang akan disampaikan. 
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2.2.3 Model-Model Pembuatan Film Dokumeter Berkaitan Dengan Data-Data 

Visual  

Dalam buku tentang pengetahuan film dokumenter, ketika akan membuat 

film dokumenter berdasarkan model pembuatannya, ada beberapa model film 

dokumenter yang berkaitan dengan data-data visual (Apip, 2011: 25-26): 

A. Observasionalisme Reaktif Pembuatan film dokumenter yang secara ketat 

mengambil data-data visual langsung dari subject matter saat peristiwa atau 

realitas terjadi. Model ini bergantung pada ketepatan pengamatan dari 

pengarah kamera atau sutradara. 

B. Observasionalisme Proaktif Pembuatan film dokumenter melalui 

pengamatan sebelumnya yang dilakukan oleh pengarah kamera atau 

sutradara. Model ini memiliki keuntungan karena subject matter secara 

khusus telah dikenal lebih dulu. 

C. Mode Ilustratif film dokumenter yang dibuat dengan pendektan 

penggambaran secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator 

(dimana suaranya direkam sebagai voice over). Model ini menyebabkan 

data visual sebagai subordinasi dari narasi/audio. 

D. Mode Asosiatif Pembuatan film dokumenter yang berupaya menyajikan 

metafor-metafor dan arti simbolik yang terkandung dalam informasi 

harafiah dari subject matter. Upaya ini dihadirkan melalui potongan-

potongan gambar yang dapat mewakili arti simbolik di balik realitas 

permukaan yang kasat mata. Dalam pemilihan dan penentuan mode yang 

berkaitan dengan data visual dalam pembuatan film dokumenter ini, penulis 

memilih mode Observasionalisme Proaktif yaitu Pembuatan film 
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dokumenter melalui pengamatan sebelumnya yang dilakukan oleh pengarah 

kamera atau sutradara. Model ini memiliki keuntungan karena subject 

matter secara khusus telah dikenal lebih dulu karena sebelumnya penulis 

telah mengenal subjek lalu dilanjutkan dengan riset sehingga penulis dapat 

mengenal lebih dekat lagi dengan subjek. 

2.3 Sutradara  

2.3.1    Pengertian Sutradara  

Secara umum, pengertian sutradara adalah seorang kreator yang membuat 

atau menciptakan kreasi bentuk pada sebuah produk film. Sutradara adalah 

seorang sineas atau penggarap film yang diibaratkan sebagai nakhoda untuk 

mengendalikan barbagai pekerjaan kreatif hingga mencapai tujuan bentuknya. 

Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “Director” yang artinya kurang lebih 

sama, yakni seorang pemimpin atau sutradara of movie.  Lebih jauhnya lagi, 

seorang sutradara adalah karyawan (crew) film yang memiliki tanggung jawab 

tertinggi terhadap aspek kreatif, baik yang bersifat penafsiran maupun teknik 

pada pembuatan film. Di samping mengatur permainan dalam adegan dan 

dialog, sutradara juga menetapkan posisi kamera, suara, prinsip penataan 

cahaya, serta segala bumbu yang mempunyai efek dalam penciptaan film 

secara utuh. (Kamus Kecil Istilah Film, B.P.SDM Citra, Yayasan Pusat 

Perfilman H. Usmar Ismail, 2002:64). Hernawan (2011:16) film tidak 

digolongkan sebagai seni murni, tetapi kecenderungannya berada di wilayah 

seni aplikasi yang merupakan penggabungan antara unsur estetika dengan 

unsur teknologi, maka boleh dibilang seorang sutradara harus beritindak 

sebagai seorang seniman sekaligus sebagai seorang teknisi. Dikatakan sebagai 
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seorang seniman karena unsur estetikan dalam sebuah bentuk film merupakan 

unsur yang sangat penting. Segala sesuatu yang tampak dalam gambar harus 

memiliki nilai estetik yang tinggi. Artinya kesadaran akan adanya hal tersebut 

merupakan tanggung jawab ekspresi kesenimanan seorang sutradara. Secara 

intuitif seorang sutradara harus mampu memberi arah dan memberi ruh untuk 

menghidupkan bentuk filmisnya, baik dari segi arah action subjek, pemain, 

komposisi gambar, pencahayaan, tafsir simbolik, maupun pewarnaan filmnya. 

Dikatakan sutradara sebagai teknisi yaitu berkaitan erat dengan sebuah karya 

film yang sepenuhnya didukung oleh teknologi, baik dari materi dasarnya, 

yaitu jenis-jenis bahan baku yang dipergunakan sebagai hasil rekaman gambar 

dan suara, hingga bagian dari peralatan-peralatan rekamnya. Secara 

metodologi, seorang sutradara harus memahami kaidah-kaidah teknologi, 

khususnya teknologi elektrik. Setidaknya dasar dasar teknologi tersebut harus 

dikuasai. Kaitannya adalah dengan berbagai peralatan, baik dari segi peralatan 

shooting maupun akhirnya. Dalam strateginya kerjanya, sutradara dapat di 

gambarkan seperti berikut ini:  
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FILM SEBAGAI SENI APLIKASI 

                               Gambar 2.3.1 Strategi kerja seorang sutradara (Sumber: Hernawan (2011:16)) 

Jadi dapat diartikan bahwa sutradara adalah seorang kreator yang 

menciptakan dan memiliki tanggung jawab tertinggi terhadap aspek kreatif 

baik yang bersifat penafsiran maupun bersifat teknik dalam pembuatan sebuah 

film.  

2.3.2 Hubungan Antara Sutradara Dengan DoP (Direct of Photography) 

DoP (Director Of Photography) adalah seorang penata fotografi yang 

mengepalai department kamera dimana dalam department tersebut biasanya 

terdapat beberapa operator juru kamera (Effendy, 2014:11). Dalam hal ini 

Sutradara dan DoP merupakan hubungan antara penggagas dan penterjemah 

yang selalu berpikir bahwa sebuah gambar bermakna seribu kata-kata. Ketika 

kehendak Sutradara untuk memberi jiwa, ekspresi, dan emosi pada setiap 

adegan. Juga memberikan ritme, tempo serta kontinuitas adegan satu ke adegan 

lainnya. Kebutuhan pemahaman seorang DoP terhadap keinginan sutradara 
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adalah berkaitan dengan ekspresi gambar, komposisi, ukuran, serta angle yang 

akan diterapkan pada pengambilan gambar. 

2.3.3    Tanggung Jawab  

Menurut modul penyutradaraan karya Wibowo, Indrarto, dan Sofiyanti 

(2017:88) tanggung jawab sutradara adalah pada kualitas dan makna akhir 

sebuah film. Hal itu membutuhkan kemampuan untuk menulis atau bekerja 

dengan penulis, membayangkan ruangtangkap film, tujuan dan identitas, 

menentukan lokasi yang tepat untuk kebutuhan dramatik. Sutradara juga 

bertanggung jawab memilih pemain, mengembangkan cerita, mengarahkan 

pemain dan bekerja sama dengan crew selama pengambilan gambar, hingga 

mengendalikan penyuntingan dan pascaproduksi sampai film siap ditayangkan. 

Sutradara juga mesti giat mempromosikan filmnya agar bisa diapresiasi dan 

bertemu dengan sebanyak-banyaknya penonton.   

2.3.4   Karakter  

Dalam modul penyutradaraan karya Wibowo, Indrarto, dan Sofiyanti 

(2017:88-89) idealnya sutradara memiliki pengetahuan seni yang luas, 

kecerdasan, dan perhatian dalam melihat kehidupan masyarakat secara 

mendalam, rajin menyusun hipotesis-hipotesisnya sendiri, metodis dan teratur 

sekalipun tidak formal, mudah bergaul, berani memperbaharui pendapat-

pendapatnya yang sudah usang, berkemauan dan selalu berupaya keras 

mengejar gagasan-gagasan besar. Ia juga harus mampu memotivasi orang lain 

dalam tim untuk bekerja secara maksimal tanpa harus menjadi diktator, 

menghargai hasil kerja setiap orang dalam tim, memahami masalah teknis dan 

hal-hal yang terkait untuk mewujudkan gagasannya. Tampaknya untuk 
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menjadi sutradara dibutuhkan manusia super. Banyak sutradara hebat yang 

keras kepala, canggung, sulit bergaul, aneh, selalu membela aktor daripada 

crew, dan pemarah. Cepat atau lambat dalam sebuah proses produksi sutradara 

akan menampakkan karakter aslinya. Ketika tekanan sangat tinggi, perasaan 

tidak aman akan berubah menjadi kecemasan, semua ciri manusia super itu satu 

demi satu menguap. Apalagi saat ia berhadapan dengan pilihan-pilihan yang 

sulit dan masalah-masalah lain sepanjang penyelesaian produksi film yang 

benar-benar menguji kesabarannya sampai melampaui batas. 

Membuat sebuah skenario menjadi film merupakan hal yang sulit. Apalagi 

dengan tuntutan pencapaian artistik yang maksimal dan fakta bahwa setiap 

momen berharga merupakan momen yang tak pernah berulang. Upaya keras 

yang menggerus kesabaran itu hanya dapat terbayar dengan hasil akhir yang 

maksimal. Sebuah pekerjaan yang menantang sekaligus membuat kita cemas.  

2.3.5    Kolaborasi  

Orang sering berpikir bahwa menyutradarai film adalah ekspresi diri. 

Namun sinema memperoleh kedudukan yang tinggi dalam seni justru karena 

merupakan sebuah kerja kolektif, bukan kerja individual. Dalam produksi film 

kita membutuhkan penulis, sinematografer, aktor-aktor, koreografer, pemeran 

pengganti, pembangun set, penata suara, penata rias dan busana, desainer grafis 

(CGI), dan banyak lagi lainnya, di mana setiap orang harus mampu bekerja 

bersama dalam sebuah tim (Wibowo, Indrarto, dan Sofiyanti 2017:89-90). 

 

 

 



24 
 

Universitas Pasundan 

 

 2.3.6     Kepemimpinan  

Menyutradarai berarti juga mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan persuasi untuk membuat setiap orang dalam tim memberikan yang 

terbaik. (Wibowo, Indrarto, dan Sofiyanti 2017:90) Hal ini melibatkan pikiran, 

perasaan, dan tindakan, mulai dari perencanaan hingga akhir film. Untuk 

kebutuhan itu sutradara harus mengembangkan pengetahuan diri, 

kerendahhatian, humor, dan ketekunan, yang pada akhirnya akan menciptakan 

rasa hormat. Sutradara mungkin saja akan memperoleh semua kualitas itu 

melalui kesalahan tiada akhir, meskipun setiap kesalahan yang dilakukan 

ketika bekerja dalam sebuah pembuatan film merupakan bentuk belajar yang 

positif. Namun semakin kita menjadi matang oleh pengalaman, kita akan 

menjadi semakin memahami cara-cara mengendalikan emosi, baik secara 

psikologis maupun intelektual, yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan 

karya yang maksimal.  

Dari teori yang di atas penulis memahami menjadi sutradara bukanlah hal 

yang mudah dilakukan selain tanggung jawab yang besar pada proses 

pembuatan film, hasil akhir dari sebuah film juga menentukan keberhasilan 

dari seorang sutradara, memiliki jiwa seorang pemimpin, yang nanti akan bisa 

memimpin tim menuju hasil yang baik, memiliki pengetahuan yang luas 

menjadi kewajiban bagi seorang sutradara kecerdesaan dan perhatian. 

Sutradara tidak bisa bekerja hanya seorang diri, harus bisa berkolaborasi 

dengan semua tim yang ikut terlibat, sutradara juga harus mampu memotivasi 

orang-orang yang terlibat di dalam tim. Menghargai setiap kerja orang di dalam 

tim untuk menjadikan hasil yang maksimal. 
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2.3.7 Referensi Karya 

1. Earthlings merupakan film dokumenter tentang kekejaman manusia 

yg mengeksploitasi, memanfaatkan dan menyiksa binatang entah 

sebagai peliharaan, makanan, pakaian, koleksi, hiburan atau untuk 

riset. 

        Gambar 2.5.1 Poster earthlings  

(sumber: davidarioch.com) 

Penulis sebagai sutradara memilih earthlings karena terinspirasi 

dengan alur cerita dan pesan yang disampaikan sangat cocok dalam 

pembuatan film dokumenter kopi Gunung Puntang yaitu bagaimana 

dulu di kawasan Gunung Puntang ini rawan bencana dan sering 

terjadi illegal logging. Dan sebagai sutradara saya ingin 

menyampaikan pesan dan menyadarkan tentang pentingnya menjaga 

alam melalui visual  dan voice over sesuai alur cerita. 

2. Before The Flood diproduksi selama tiga tahun perjalanan 

mengagumkan, yang dilakukan Leonardo Di Caprio bersama tim 

kreatif National Geographic dan sutradara Fisher Stevens. Film 
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dokumenter ini menceritakan tentang perubahan musim yang terjadi 

pada bumi. 

Gambar 2.5.2 poster Before The Flood 

(sumber: bartlettcreative.com) 

 

Before The Flood juga adalah salah satu film yang memilki isi 

pesan yang kuat dimana global warming yang telah terjadi di bumi 

ini karena perbuatan manusia seperti pembakaran hutan, buang 

sampai tidak pada tempatnya, dan efek rumah kaca yang 

mengakibatkan bagian Kutub Utara mencair. Dalam hal ini penulis 

ingin menyampaikan bahwa di film dokumenter kopi Gunung 

Puntang ini ingin memperlihatkan bagaimana warga peduli dengan 

lingkungannya. 

3. Filosofi Kopi yaitu film yang menceritakan tentang pencarian jiwa 

dan perjalanan berdamai dengan masa lalu melalui kopi. Sebuah 

kedai kopi terkemuka di Jakarta yang hanya menyediakan kopi 

terbaik Indonesia. Sebuah film yang tidak hanya bercerita, tapi juga 

membuka wawasan baru untuk melihat kopi Indonesia dalam 

bingkai yang penuh gairah dan cinta. 
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Gambar 2.5.3 Poster film Filosofi Kopi 

(sumber: imdb.com) 

Di sini penulis ingin sinematografi dan warna diterapkan dalam 

film dokumenter kopi Gunung Puntang ini. Karena shot yang ada di 

film Filosofi Kopi tersebut memiliki estetika yang bagus dan disini 

penulis sebagai sutradara ingin sinematografi film ini lebih 

tersampaikan dari warna serta pemilihan shot. Disini juga sutradara 

berkerja sama dengan departement sinematografi. 

4. Hutan Kemasyarakatan di Papua - Community Forestry in 

Papua  film ini menceritakan hutan adalah bagian dari hidup dari 

masyarakat adat di Papua. Masyarakat adat di sekitar hutan telah  

lama hidup selaras berdampingan dengan alam bukan hanya sebagai 

identitas budaya. 

Gambar 2.5.4 scene 

Hutan Kemasyarakatan di Papua - Community Forestry in Papua 

(Suumber: youtube.com) 

 

Penulis memilih film ini karena film ini memiliki sinematografi 

yang sangat bagus dengan durasi yang terbilang tidak cukup panjang 



28 
 

Universitas Pasundan 

 

tapi memilki isi pesan yang kuat, tiap shot mempunyai motivasi 

diiringi dengan latar belakang suara musik yang cocok sehingga film 

ini dapat menceritakan permasalahan atau memberi informasi 

dengan sangat baik.  
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BAB III 

PROSES PENGKARYAAN 

 

3.1 Tahap Pengkaryaan  

 Dalam proses berkarya, penulis perlu melakukan tahapan-tahapan 

pengkaryaan, tahapan-tahapan tersebut dilakukan agar memudahkan penulis dalam 

membuat karya, adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Melalui buku Metode penelitian lapangan sebagai dasar pembuatan film 

dokumenter karya Djuniwati tahun 2011, langkah awal dalam proses pembuatan 

film dokumenter ini adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Baik itu 

melalui wawancara literasi buku ataupun pengamatan. Setelah mengumpulkan 

beberapa data, baru lah kami menemukan ide dan mengembangkan ide sebagai 

langkah awal memulai proses pembuatan desain produksi.  

 Oleh karena itu penelitian film dokumenter kopi Gunung Puntang ini 

menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif 

deskriptif bertujuan untuk mengambarkan, melukiskan, secara lebih rinci dengan 

maksud menerangkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan peneliti. Dengan 

mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu 

kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam 

mengenai sunyek yang diteliti (Sugiyono, 2010:10). 

 Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan dan pengenalan 

dengan subjek penelitian secara keseluruhan melalui menggali informasi mengenai 

karakteristik subjek sehingga mengenali kebiasaan dan keseharian dari subjek. 
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3.3 Tahap Penelitian 

Di dalam penelitian terdapat beberapa tahap yaitu:  

 A. Persiapan penelitian  

Di dalam tahapan persiapan penelitian, penulis melakukan riset 

terlebih dahulu guna menyiapkan beberapa rancangan wawancara dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pertanyaan 

tersebut dipelajari relevansinya dan disusun sedemikian rupa hingga 

menjadi urutan pertanyaan yang pantas dan membuat sebuah asumsi lalu di 

tanyakan terhadap narasumber layak atau tidaknya untuk disampaikan pada 

film dokumenter.  

 B. Pelaksanaan penelitian  

Penulis melakukan kesepakatan dengan narasumber untuk 

melakukan wawancara riset, sebelum melakukan wawancara riset, penulis 

sudah mempersiapkan pertanyaan apa saja yang akan di jawab oleh 

narasumber. Dan membaca sejumlah data pendukung agar membantu 

proses wawancara terhadap narasumber tersebut.  

C. Proses setelah penelitian  

 Setelah proses penelitian selesai, penulis melakukan transkrip data 

melihat ulang hasil wawancara lalu mengolah data dan mencatatan kembali 

apa saja data yang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan film dokumenter 

ini. Setelah itu merancang ide bagaimana memvisualkan film tersebut 

melalui data yang di peroleh melalui narasumber. 
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 3.4 Teknik Pengumpulan Data  

A. Wawancara  

 Menurut Moelong (2004), wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Pembagian wawancara oleh tim, wawancara terbuka, dan 

wawancara terstruktur (Djuniwati, 2011:45-46). Wawancara terstruktur atau 

wawancara formal yaitu wawancara yang berdasarkan panduan wawancara yang 

hanya mengarah pada pengumpulan data yang relevan saja. Wawancara tak 

berstruktur yaitu wawancara untuk mencari informasi tunggal atau buku. Di dalam 

penelitian kopi di Gunung Puntang ini penulis memilih wawancara terstruktur, 

karena hasil wawancara akan dijadikan gambaran visual yang ada pada film 

dokumenter. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber antara 

lain: informan (49), informan (45). Transkrip wawancara terlampir di lampiran. 

Gambar 3.1 medium shot wawancara informan (49) 

 Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan semenarik mungkin 

agar penonton dapat menerima informasi tersebut dengan baik. disini penulis 

sebagai sutradara menayakan pertanyaan tersebut dengan rumus 5W + 1H.  
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 B. Observasi  

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala yang diteliti. Observasi dapat dijadikan salah satu teknik pengumpulan data 

bila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, 

dan dapat dibuktikan kendala dan kesahannya. 

 Observasi merupakan kegiatan yang mengandalkan pengamatan dan 

ingatan pengamat. Fakta yang didapat dari observasi meliputi:  

▪ Fakta fisik, sosiologi, psikologi subjek ditunjukan dalam bentuk audio 

visual. 

▪ Fakta lokasi yang terdiri dari keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan 

lingkungan kejadian atau peristiwa. 

▪ Fakta suatu peristiwa atau kejadian yang diangkat dalam topik penelitian. 

 Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih 

observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana 

peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 

diselidiki tentang kopi Gunung Puntang. 

 Observasi lapangan dinilai menjadi salah satu langkah yang sangat penting 

dalam proses penggalian informasi, karena adanya keterlibatan langsung di 

lapangan akan menghasilkan data yang apa adanya, serta menekankan pada 

deskripsi secara alamiah, tanpa memanipulasi keadaan dan kondisinya. 
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 Gambar 3.2 close up shot ceri kopi 

 

 Gambar 3.3 long shot informan (49) 

C. Studi literatur  

Teknik pengumpulan data dengan dokumen, riset, buku, e-books, 

makalah, jurnal online. Teknik literatur ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data primer dalam menguji benar tidaknya hasil penelitian yang 

diperoleh mengenai tentang Gunung Puntang. Dan ditujukan juga untuk 

memperoleh gambaran nyata tentang situasi sosial. Dokumen pribadi 

meliputi catatan seseorang tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya yang terdiri dari buku harian atau surat pribadi. 
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Pada studi literatur yang akan penulis lakukan adalah mempelajari 

literatur dari situs jejaring dan film mengenai: 

a. Mengenai Kopi Gunung Puntang.  

Gambar 3.4 (Situs jejaring: Kompas.com)  

  

b. Perkembangan kopi di Gunung Puntang.  

                         Gambar 3.4 (situs jejaring: www.Perhutani.co.id) 

 

c. Film dokumenter Hutan Kemasyarakatan di Papua 

Gambar 3.5 Scene 

Hutan Kemasyarakatan di Papua - Community Forestry in Papua 

(Situs jejaring www.youtube.com) 

 

http://www.perhutani.co.id/
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d. Film Filosofi Kopi  

Gambar 3.6 Poster Filosofi Kopi 

(Situs jejaring: google.com) 

 

3.5 Konsep Perancangan Film Oleh Sutradara 

 Setelah penulis melakukan pengumpulan data penelitian berupa observasi, 

wawancara serta studi literatur, kemudian diikuti dengan analisis data, selanjutnya 

penulis melakukan perancangan konsep pengkaryaan yang akan menjadi sebuah 

media film dokumenter. Konsep perancangan film tersebut adalah sebagai berikut:  

media film dokumenter. Konsep perancangan film adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap Praproduksi 

Dalam tahap ini penulis sebagai sutradara mulai memasukkan proses 

proses kreatif seperti mulai menajamkan ide yang telah di dapat, menyusun 

treatment, dan mulai melakukan pemetakan alur cerita dalam proses 

pengkaryaan. Berikut adalah konsep kreatif dari sutradara untuk pembuatan 

alur cerita film dokumenter “Kopi Gunung Puntang”. 

 

 

 



36 
 

Universitas Pasundan 

 

A. Awal 

Sutradara membuat pertanyaan semenarik mungkin agar 

penonton dapat mengetahui asal mula kopi di Gunung Puntang yang di 

mulai dari sejarahnya untuk mejaga lingkungan alam, sebagai 

perekonomian masyarakat, menghindari illegal logging, mendapat 

lelang termahal, hingga menjadi identitas standar kopi yang baik. 

B. Tengah 

Selanjutnya di pertengahan film ini mengangkat informasi 

mengenai mengenai permasalahan atau kontroversi dari berbagai pihak 

mengenai kopi di Gunung Puntang dan berdasarkan informasi tersebut 

di harapkan akan benar benar terserap oleh seluruh lapisan masyarakat 

dan berbagai pihak, dan satu hal yang lebih penting adalah, kelemahan 

serta kekurangan yang di temukan akan dapat di perbaiki untuk tahap 

berikutnya. 

C. Akhir 

Pada bagian akhir film ini Sutradara meminta pendapat dari 

narasumber yaitu informan (49) tentang harapan dan kegelisahannya 

mengenai kopi di Gunung Puntang.  

Kemudian sutradara akan menyusun alur cerita ini agar apa yang di 

ucapkan oleh narasumber dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Film ini 

akan divisualkan dan dikemas dari beberapa narasumber yang memiliki latar 

belakang terhadap Gunung Puntang yang bersifat faktual dengan tutur seni 

visual yang menarik agar penonton dapat merasakan sentuhan humanisme dan 

moralitas.  
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Film dokumenter ini akan dibuat dengan durasi kurang lebih 20 menit agar 

dapat menyampaikan informasi yang sutradara inginkan. Selanjutnya 

ditahapan praproduksi ini sutradara akan melakukan: 

1) menentukan jadwal produksi film setelah mendapatkan data-data dalam 

tahap riset yang dilakukan peneliti.  

2) Menyiapkan peralatan yang akan di gunakan ketika shooting film.  

3) Menyiapkan dana yang kemungkinan akan dihabiskan ketika produksi. 

3.5.2 Tahap Produksi 

Dalam tahap produksi film dokumenter, kegiatan riset yang dilakukan 

peneliti tidak berhenti ketika memasuki tahap shooting, karena peneliti tidak 

menutup kemungkinan akan mendapatkan data-data baru ketika di tahap 

shooting, hal ini bisa ditambahakn ketika peneliti butuhkan. 

 Di tahap produksi ini sutradara akan melakukan:  

1) Membawa peralatan shooting yang sebelumnya sudah dipersiapkan 

berdasarkan data riset.  

2)  Melakukan tahap shooting perekaman gambar yang dilakukan Director 

Of Photography berdasarkan treatment yang sebelumnya sudah dibuat oleh 

sutradara.  

3) Melakukan catatan lapangan yang terjadi dalam proses produksi 

dilapangan.  

4) Membicarakan keinginan data visual yang harus didapatkan kepada 

Director Of Photography. 

5)  Memeriksa hasil gambar yang di berikan Director Of Photography.  

6)  Bertanggung jawab dilapangan atas semua aspek kreatif dan bertanggung  
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jawab penuh saat proses shooting. Memutuskan dengan cepat terhadap 

segala hal yang terjadi ketika proses produksi sedang berlangsung.  

3.5.3 Tahap Pascaproduksi  

 Setelah beberapa hari shooting yang dilakukan, di tahap ini sutradara yang 

merangkap sebagai offline editor melakukan loging gambar. Data audio visual 

yang sudah dilakukan dilapangan akan ditambah data-data visual pendukung 

yang sutradara dapatkan ketika dalam tahap riset dengan subjek. Kemudian 

gambar (audio visual) disusun menggunakan software editing (Adobe Premiere 

Pro) sehingga menjadi satu runtutan cerita. 
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BAB IV 

PEMABAHASAN KARYA 

Bab ini akan membahas tentang proses penyutradaraan pembuatan karya 

film dokumenter bagaimana kopi Gunung Puntang menjadi kopi termahal serta 

menjadi standar kualitas kopi yang baik dan mampu menjadi mata pencaharian 

masyarakat sekitar. Penyutradaraan dalam film dokumenter ini dianggap penting 

karena sutradara memiliki tanggung jawab terhadap aspek kreatif dari penafsiran 

suatu cerita yang mengandung sebuah pesan untuk diperlihatkan kepada penonton. 

Proses penyutradaraan dalam karya film dokumenter ini akan membahas beberapa 

tahapan sehingga menjadi suatu karya yang utuh. Tahap tersebut dimulai dari 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. 

4.1 Praproduksi 

Dalam tahap prapoduksi, sutradara menyiapkan segala kebutuhan sebelum 

masuk ke proses produksi, sutradara akan bertanggung jawab terhadap aspek alur 

cerita dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses shooting. Hal-hal yang 

perlu dilakukan sebelum masuk ke proses produksi sutradara melakukan penelitian 

dan riset terhadap objek, kemudian semua data itu ditampung dan dibuat alur cerita 

berdasarkan hasil riset yang telah di dapat.  

4.1.1 Data Riset  

Riset merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuatan film 

dokumenter, mengumpulkan data dari subjek langsung maupun dari orang 

orang sekitarnya. Penulis melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan kepada Narasumber Deni Sofyan sebagai subjek utama Mengenai 

Kopi Gunung Puntang.  

A. Ide 

“Kopi Gunung Puntang menjadi salah satu kopi termahal di dunia” 

B. Film Statment 

 Kopi Gunung Puntang yang menjadi kopi termahal serta kopi ini 

menjadi sebuah ikon di daerah Gunung Puntang  namun belum bisa menajdi 

sumber ekonomi utama bagi masyarakat sekitar. Bagaimana kopi ini 

menjadi kopi yang termahal?, bagaiamana dampak bagi masyarakat di 

wilayah tersebut?, bagaimana pengolahan kopi yang baik?, bagaimana 

dampak lingkungan dari tanaman kopi? 

C. Premis 

Alam yang baik harus dijaga, di lestarikan juga di manfaatkan sebaik 

mungkin, dengan begitu akan menciptakan hal-hal yang sangat besar, dari 

tanaman kopi bisa memajukan suatu daerah dan membawa harum nama 

bangsa. 

D. Ide Cerita 

Film ini menceritakan tentang kopi di Gunung Puntang yang dimana 

kopi ini menjadi ikon di daerah tersebut dan menjadi kopi terbaik, serta 

termahal. Kopi di puntang ini juga menjadi kopi terbaik karena 

menggunakan bahan organik yang dimana mempengaruhi kualitas kopi 

tersebut serta menjaga alam di sekitar wilayah tersebut. 
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E. Riset 

Hasil riset yang penulis dapat merupakan hal yang terpenting dalam 

bagian pembuatan film dokumenter, penulis melakukan pengumpulan data 

mengenai subjek dalam melakukan riset guna untuk mengumpulkan 

informasi, mencari sumber yang akurat, dan bisa dijadikan narasumber di 

dalam film penulis, yaitu adalah informan (49), informan (45), informan 

(25), informan (30), informan (43) dan informan (41).  Gaya penyutradaraan 

menggunakan expository, dalam melakukan riset mulailah penulis 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait antara lain:  

• Seberapa penting pembuatan film ini? 

• Manfaat apa yang didapat orang ketika menonton film ini? 

• Pesan apa yang dapat disampaikan melalui film ini? 

• Seberapa penting tokoh yang ada di dalam film ini? 

F. Sinopsis 

 Film ini menceritakan tentang kopi Gunung Puntang yang 

merupakan kopi termahal serta menjadi standar kopi yang baik. Lewat 

seorang informan (49) dan beberapa pendukung yang bercerita tentang 

sejarah kopi Gunung Puntang yang awalnya hanya untuk mecegah illegal 

logging dan pemberdayaan masyarakat wilayah sekitar Gunung Puntang. 

Kini kopi tersebut telah menjadi identitas daerah tersebut. informan (49) 

percaya bahwa tanaman kopi ini memliki banyak potensi yang menjanjikan 

untuk kedepannya. 
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4.1.2 Treatment 

No  Scene  INT/EXT Adegan  

1.  Kawasan Gunung 

Puntang 

EXT Terlihat pemandangan di sekitar 

Gunung Puntang dari ketinggian 

2.  Kawasan Gunung 

Puntang  

 INT Terlihat kawasan Hutan  

3  Kebun kopi   EXT   Deni sedang di kebun 

4  Kebun kopi EXT   Tanaman kopi 

5 Kebun kopi  EXT Narasumber Deni Sedang 

beraktifitas di kebun kopi 

6 Rumah Produksi 

kopi 

INT Proses Membuat Kopi/kegiatan 

pengolahan kopi 

7 Rumah narasumber 

Deni  

INT Membuat kopi 

8  Kebun kopi EXT Aktifitas Deni dikebun kopi 

 Kawasan rumah 

Deni 

EXT Wawancara narasumber tentang 

kopi di Gunung Puntang 

9 Kebun sekitar 

Gunung Puntang 

EXT Aktifitas petani berkebun 

10 Jembatan Gantung EXT - 

11 Hutan pinus  EXT Establish 

12 Kebun kopi warga EXT Petani sedang beraktifitas di 

kebun sambil wawancara 

13 Cafe Scoffe INT Ahmed seorang barista yang 

sedang membuat kopi dan 

wawancara mengenai cita rasa 

kopi Gunung Puntang 
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14 Sumber lain 

(youtube) 

INT Presiden sedang minum kopi 

puntang 

15 Kawasan Hutan EXT Petani  

16 Hutan EXT Deni dan dindin sedang menuju 

penangkaran lebah madu 

17 Penagkaran lebah EXT Deni dan dindin Sedang 

mengecek sarang lebah 

18 Penangkaran lebah EXT Deni menjelaskan tentang 

penangkaran lebah madu 

29 Penangkaran lebah EXT Close up lebah 

20 Sekitar Pondok 

Sunda Hejo 

EXT Establish Shot 

21 Kebun Kopi EXT Dindin sedang menemani deni 

yang sedang beraktifitas di kebun 

22 Kawasan Rumah 

Pak dindin 

EXT Wawancara dindin mengenai 

pemberdayaan masyarakat 

tentang budi daya kopi 

23 Kawasan desa 

cempaka mulya 

EXT Warga  

24 Pinggir jalan  EXT Para petani berkumpul 

Tentang pembinaan 

25 Etalase EXT Pengeringan dan penjemuran 

kopi 

26 Pondok Sunda 

Hejo 

INT  Pegawai pabrik kopi sedang 

memilih kopi yang pantas dan 

bagus kualitasnya 

27 Pondok Sunda 

Hejo 

EXT Hasil kopi yang udah siap di 

pasarkan 

28 Kawasan Luar 

Gunung Puntang 

EXT Establish  
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29 Rumah Produksi 

Kopi 

EXT Deni sedang mengobrol 

30 Kawasan depan 

Rumah Produksi 

EXT - 

31 Rumah Produksi 

Green house 

EXT Establish 

32 Kawasan rumah 

warga Desa 

Cempaka mulya 

EXT Kegiatan pemupukan kopi dan 

wawancara warga 

33 Belakang rumah 

Deni 

EXT Pupuk kompos dan mol 

34 Halaman kantor 

LMDH 

EXT Warga sedang pembinaan tentang 

budi daya 

35 Rumah kopi EXT Produk kopi Gunung Puntang 

36 Rumah Deni INT Foto Deni dengan presiden 

 

4.2 Produksi 

 Pada tahap ini, proses shooting menggunakan beberapa equipment antara 

lain:  

1. Kamera Mirrorless Sony A6500 

2. Kamera Mirorrless Sony A6300 

3. Kamera Canon 600D 

4. Memory Sandisk Extreme 32GB 

5. Memory Sandisk Extreme 16GB 

6. Memory Sandisk Extreme 8GB 

7. Memory micro SD 32GB 

8. Memory micro SD 8GB 
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9. Memory micro SD 16GB 

10. Drone Phantom 3 pro 

11. Zhiyun crane 2 gimbal stablizer 

12. Tripod E-image Professional 

13. Tripod Attanta medium 

14. YN 300 

15. Lensa sigma 14mm 

16. Lensa Sony 35mm 1.8 oss 

17. Lensa 7artisans manual 35mm 1.6 

18. Lensa sony 85mm 1.8 

19. Zoom H2. 

20. Clip On sennheiser 

21. Rode Mic 

Sutradara dan DoP hanya menggunakan alat yang dibutuhkan. Dalam tahap 

ini sutradara akan melakukan proses kreatif dalam memimpin produksi film 

dokumenter yang dibuat dan dapat mengambil keputusan-keputusan dengan cepat 

ketika proses shooting terdapat kendala teknis. Kemudian sutradara berkerjasama 

dengan DoP untuk pengambilan type of shot, shot yang digunakan dalam film 

dokumneter, antara lain:  

• Extreme long shot 

• Long shot  

• Top angle 

• High amgle 

• Low angle 
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• Eye level 

• Medium close up 

• Medium shot  

• Close up  

• Over Shoulder Shot 

• Establishing shot 

• Eagle eye  

Dibawah ini adalah proses produksi film dokumenter dan type shot-shot 

yang telah di koordinasikan antara sutradara dengan DoP (Director Of 

Photography):  

A. Perkebunan Kopi 

Pada pengambilan gambar ini penulis menggunakan 2 kamera Mirorless 

yaitu Sony a6500 serta lensa 14mm 24fps dan Sony a6300 lensa 35mm f/1.4 

Manual 60fps. Beberapa shot sebagian menggunakan Zhiyun gimbal untuk 

menghindari shaking/getaran yang ditimbulkan oleh DoP, dan juga ada shot 

yang menggunakan teknik handheld kamera dikarenakan situasi tanah yang 

licin untuk mengambil shot. 

Gambar 4.1 informan (49) sedang melakukan pemeliharan/pengecekan tanaman kopi 
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Gambar diatas tersebut bertujuan untuk memperlihatkan situasi di 

perkebunan kopi.  

B. Perjalanan menuju lokasi penangkaran lebah madu 

Pada proses shooting tahap ini penulis dan DoP melakukan pengambilan 

gambar di perjalanan menuju lokasi penangkaran lebah madu. Dimana hasil 

shooting ini akan digunakan sebagai footage pada pra-produksi. 

Gambar 4.2 informan (49) sedang membawa termos ke penangkaran lebah madu 

Gambar 4.3 close up lebah madu 
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C. Pembinaan Kepada Masyarakat Gunung Puntang 

Setelah warga masyarakat Gunung Puntang berkumpul, tim pihak 

pertamina langsung melakukan pembinaan kepada warga dengan 

menyampaikan beberapa tips untuk penanaman tanaman yang baik untuk 

diolah secara organik.  

Gambar 4.4 informan (49) Sedang melakukan pembinaan tentang budi daya dengan warga setempat 

 

D. Kegiatan Subjek 

Sebelum pembinaan kepada warga sekita Gunung Puntang dimulai, Deni 

Sofyan melakukan sharing tentang beberapa masalah yang dialami warga 

dengan salah satu tim dari pihak pembinaan. 

Gambar 4.5 Informan (49) sedang berdiskusi tentang permasalahan kopi 
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E. Wawancara Subjek  

 Pada proses produksi ini, penulis ingin melakukan pengambilan gambar 

berdasarkan pada konsep pra-produksi yang sudah dibuat. Yang penulis rekam 

adalah wawancara dengan Deni Sofyan sebagai Ketua Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH). Subjek diwawancara dengan 2 kamera Mirrorles Sony, 

menggunakan lensa 50mm dan 35mm manual. Kamera 1 disimpan dengan 

teknik pengambilan gambar eyeangle menggunakan tripod dan kamera 2 

menggunakan teknik pengambilan gambar close up yang bertujuan untuk 

memperlihatkan detail ekpresi wajah subjek yang diwawancara. 

Gambar 4.5 wawancara informan (49) 

 Gambar 4.6 Closeup wawancara informan (49) 
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F. Pemilihan kopi Arabika yang baik 

Gambar 4.7 pemilihan kopi 

Dari beberapa gambar tesebut, penulis bertujuan agar penonton bisa 

melihat bahwa kopi itu tidak sembarangan ada yang harus diperhatikan dari 

mulai perawatan dan kondisi tanamannya. 

Kendala pertama dalam proses syuting ini adalah kondisi tanah 

diperkebunan kopi sangat licin sehingga penulis mengalami masalah dalam 

pengambilan gambar yang tidak stabil dan terbatasnya memory card yang 

penulis miliki, sehingga penulis harus menghemat memori agar mendapatkan 

momen yang bagus. 

4.3 Pascaproduksi 

Adalah tahap penyelesaian produksi sebuah film menjadi hasil akhir. Pada 

proses pasca-produksi penulis memberikan bahan yang sudah diambil berdasarkan 

konsep yang sudah dibuat dan mengolah bahan yang diberikan kepada editor agar 

menjadi suatu film yang utuh. Pada proses ini penulis ikut membantu editor untuk 

memilah gambar. 
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4.3.1 Off Line 

  Tahap ini menjadi langkah awal, penulis sebagai sutradara bersama DoP 

mengedit dan menyunting gambar dari hasil pengambilan gambar yang sudah 

dilakukan. Memperhatikan keseluruhan adegan mana yang penting yang akan 

dimasukkan kedalam film. Beberapa bagian yang sudah dipilih dikerjakan 

sesuai porsinya, termasuk ilustrator musik juga sudah harus disiapkan.  

Gambar 4.8 Timeline Offline editing 

 Sebelum memasukin tahap editing online, penulis harus mengedit shot yang 

sudah lengkap, dan mulai menyusun alur, dan memotong bagian-bagian tertentu 

bersama DoP agar menjadi sebuah cerita yang utuh dengan menggunakan 

software editing Adobe Premiere. Dalam hal ini penulis yang bertugas sebagai 

sutradara juga mengedit serta memastikan gambar yang akan disusun sesuai alur 

cerita. 
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4.3.2 On Line  

Gambar 4.9 Timeline editing Online 

 

Tahap ini merupakan proses akhir atau yang disebut final cut, setelah 

melakukan pemilihan adegan, pemotongan dan menyusun alur dari shot-shot 

yang ada, Penulis juga sebagai editor pun memulai menyusun menjadi sebuah 

cerita. Merapihkan semua bagian-bagian termasuk musik yang akan menjadi 

pendukung utuh nya film ini. Setelah semua bagian sudah tersusun, penulis dan 

DoP pun menyelaraskan semua materi gambar dan suara sehingga menjadi 

suatu kemasan yang utuh, yang pesan dalam film dapat tersmpaikan sesuai 

keinginan penulis. 
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4.4 Proses Hubungan Sutradara Dengan Direct Of Photography 
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 Disini penulis sebagai sutradara di praproduksi membuat ide cerita dan alur 

cerita. Kemudian dari alur cerita tersebut membuat sebuah treatment/naskah 

dimana menyususun adegan-adegan yang akan di ambil ketika proses shooting. 

Setelah treatment selesai baru disini penulis bekerjasama dengan DoP. DoP 

membuat shot list dari hasil treatment sutradara untuk merencanakan visual agar 

pesan yang di inginkan sutradara tersampaikan dengan baik.  

 Setelah proses praproduksi selesai sutradara dan DoP mulai masuk ke tahap 

proses produksi atau shooting. dengan hasil treatment dan shotlist yang sudah di 

buat, dalam proses shooting tentu ada kendala. Sutradara dan DoP harus bisa 

memikirkan jalan keluar, karena kendala yang terjadi ketika shooting itu hujan, 

tanah yang licin, suara dari lingkungan sekitar yang tidak inginkan dan suhu cuaca 

yang cepat berubah-ubah. Belum lagi keterbatasan alat seperti memori penuh. 

Disana kita harus benar mengambil keputusan dengan tepat agar dalam proses 

shooting berjalan lancar. Setelah proses produksi selesai Dop menyerahkan kamera 

report kepada editor, kamera report berisikan keterangan tentang semua shot yang 

lengkap dengan time code dan keterangan waktu berdasarkan konsep yang sudah 

dibuat, Barulah sutradara dan DoP berdiskusi untuk memilih shot-shot yang akan 

dipakai kedalam proses offline editing, agar menjadi suatu film yang utuh. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Sutradara harus bisa menyampaikan pesan dan emosi yang sutradara inginkan 

dalam bentuk visual yang terdapat di dalam film. Terlebih lagi film ini hampir 

semua keadaannya berada di wilayah terbuka yang dimana Gunung Puntang itu 

sering terjadi hujan, Seorang sutradara harus mampu menampilkan visual atau 

menjadikan sebuah film yang pesannya dapat tersampaikan kepada penonton. 

Berdasarkan karya yang dibuat dan pembahasan di bab empat, dapat 

disimpulkan bahwa Film dokumenter ini bercerita lewat beberapa narasumber. 

Beberapa narasumber tersebut adalah informan (49) yang menyampaikan informasi 

mengenai kopi di Gunung Puntang mulai dari sejarah hingga saat ini, informan (45) 

yang mengawasi atau membina warga untuk budi daya tanaman kopi di kawasan 

hutan Gunung Puntang, informan (25) yang sudah bersertifikat. Disini informan 

(25) Sebagai Tester kopi yang mencoba menilai kopi Gunung Puntang. Kemudian 

di bantu juga dengan narasumber pendukung seperti informan (43), informan (30), 

dan informan (41). Lewat para narasumbe tersebut penulis disini merangkai 

susunan lewat wawancara agar film ini bercertita tentang sejarah kopi, 

perkembangannya, dan keadaanya saat ini. 

Film dokumenter ini divisualkan dengan gaya bertutur ekspository. Dalam 

memvisualkannya, peneliti menggunakan wawancara dengan narasumber. 

Wawancara ini selanjutnya diperkuat dengan footage-footage yang sudah disusun 

agar lebih menarik untuk dilihat. Footage B-roll juga mendukung isi dari 
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wawancara sehingga penonton tidak hanya disuguhi dengan gambar dan suara dari 

narasumber saja tetapi juga dari footage B-roll yang dinamis. 

5.2 SARAN 

Para pembuat film dokumenter tentunya harus menguasai semua tahapan-

tahapan dalam produksi film dokumenter. Terutama dikarenakan film ini 

menceritakan sebuah objek, maka dari itu sutradara harus kreatif dalam 

mendapatkan sebuah cerita yang utuh dan sampai kepada penonton. 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam pembuatan film dokumenter 

mengenai kopi di Gunung Puntang, riset merupakan hal yang paling penting yang 

harus dilakukan. Riset yang singkat akan menjadikan film ini apa adanya dan 

terkesan dangkal, sedangkan riset dengan waktu yang panjang akan membuat film 

lebih tergali lagi dari sisi ceritanya sehingga maksimal. Setelah keseluruhan film 

ini dibuat dengan baik, selanjutnya kewajiban penulis sebagai sutradara untuk 

meminta kritik agar bisa membuat film lebih baik lagi juga memiliki manfaat bagi 

banyak orang. 

Film ini menjadi penting ketika terdapat informasi tentang permasalahan kopi 

di Jawa Barat. Penulis berharap film ini dapat dijadikan studi literatur yang baik 

pada bidang film dokumenter maupun di bidang budi daya kopi dan pelestarian 

alam khususnya Jawa Barat. 

 Dengan dibuatnya film ini dan di tayangkan kepada  mahasiswa Universitas 

Pasundan juga masyarakat, penulis berharap film ini dijadikan referensi untuk 

permasalahan mengenai kopi yang memiliki kualitas terbaik serta masih bisa 



57 
 

Universitas Pasundan 

 

melestarikan alam di sekitarnya. Khususnya di lingkungan prodi Fotografi & Film 

dan di perfilman indonesia pada umumnya. 
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