
  Universitas Esa Unggul 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di 

suatu tempat tertentu. (Effendy, 1986). 

Salah satu cara untuk menyampaikan pesan dan fakta melalui film yaitu 

film dokumenter, film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan 

kenyataan. Istilah dokumenter pertama digunakan dalam resensi film moana 

1926 oleh Robert Flaherty, ditulis oleh The Moviegoer, nama samaran John 

Grierson, di New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926. 

Film merupakan penerjemah skenario, dimana tulisan-tulisan yang ada 

dalam skenario nantinya akan di visualkan lewat tata pencahayaan, artistik, 

dan masih banyak lagi. dan orang yang bertugas untuk menginterpretasikan 

skenario kedalam visual adalah sutradara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud istilah 

sutradara yaitu orang yang memberi pengarahan, dan bertanggung jawab atas 

masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama, pembuatan film, dan 

sebagainya. Sutradara merupakan kreator,manajer, sekaligus inspirator bagi 

anggota tim produksi, pemeran serta penayangan. Peran yang sedemikian 

besar itu, mengharuskan sutradara memahami benar konsep visual, 

memahami situasi lingkungan,psikologis timproduksi, serta bisa 

bekerjasama.Ibarat tubuh manusia, sutradara adalah otaknya, dan yang lain 

adalah seluruh anggota badan. Otak memerlukan anggota badan untuk 

mewujudkan gagasan dan keresahan.  

Keresahan penulis adalah mengangkat tema potret / biografi, potret atau 

biografi adalah jenis film yang merepresentasi kisah pengalaman hidup 

seorang tokoh terkenal ataupun anggota masyrakat biasa yang riwayat 

hidupnya dianggap hebat, menarik, unik, atau menyedihkan. Bentuk potret 

umumnya berkaitan dengan aspek human interest, sementara isi tuturan bisa 

merupakan kritik, penghormatan, atau simpati. 
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Film dokumenter “Kampung Bandan” merupakan salah satu film yang 

berecerita tentang sejarah dan kehidupan dikampung bandan yang masyrakat 

nya hidup berdampingan dengan rel kereta, yang berada di Jakarta. Walaupun 

berada di Jakarta, Kampung Bandan salah satu daerah yang masih sangat 

tertinggal, tidak adanya air bersih atau MCK maupun sampah berserakan 

dimana mana  membuat kampung atau daerah tersebut masih terbillang 

kumuh dan kurang di perhatikan.  

Namun disini saya sebagai sutradara ingin menyampaikan pesan positif 

kepada masyrakat bahwa tidak semua rakyat kecil tidak selalu sedih dan 

merasa selalu tertekan dengan keadaan. Dengan keadaan yang tertinggal 

mereka tetap bersyukur dan berusaha agar mereka tetap hidup walaupun 

mereka tau kapan pun tempat tinggal mereka akan digusur. Di posisi film ini 

saya sebagai sutradara ingin membuat informan atau karakter bercerita 

dengan keadaanya. Dengan adanya film ini diharapkan dapat menggugah hati 

penonton atau masyrakat agar lebih menjaga lingkungannya yang ber empati 

terhadap sesama dan film ini juga dapat merefleksikan apa yang telah dan 

sedang terjadi dalam masalah tersebut, serta dapat merasakan keadaaan yang 

mungkin dihadapi oleh sebagian orang di sekitar kita. 

1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana menyampaikan keresahan kehidupan di Kampung bandan ? 

b. Bagaimana cara mempertemukan film ini kepada penonton dan 

mempromosikan film tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar kendala-kendala yang dirumuskan diatas dapat terselesaikan dan 

tidak menyimpang jauh dari lingkup permasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan dalam pembahasannya. Dalam pembatasan ini penulis perlu 

membatasi permasalahan sebagai berikut yaitu penulis memfokuskan 

masalah pada “Perancangan Film Pendek dengan Tema sejarah dan 

kehidupan Kampung Bandan”. 
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1.4 Manfaat dan Tujuan perancangan 

• Manfaat Perancangan 

1. Mengetahui adanya sisi positif terhadap pembelajaran hidup 

2. Menyampaikan keresahan warga Kampung Bandan  

 

• Tujuan Perancangan 
 

1. Untuk merefleksikan cerita kepada penonton, bahwasanya kita harus 

memperlihatkan fakta kehidupan masyaratkat kampung Dao 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperdalam ilmu 

pengetahuan 

3. Mengetahui kelemahan dan kelebihan film dokumenter 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Bagian ini menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data yang 

akan dilakukan dalam proses perancangan. Pilih cara pengumpulan data 

yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Cara pengumpulan data 

diantaranya : 

a. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat atau 

orang yang bersangkutan, kemudian melakukan tatap muka dan 

wawancara untuk mendapatkan data informasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1.1 Wawancara Dengan Pak Ramusin 
Sumber: Ahmad Fazri, 2020 
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b. Studi pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi 

dari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

 

1.6 Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan 

hubungan yang mungkin terdapat diantara berbagai faktor yang saling 

berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan. Hal ini dipakai untuk 

mempermudah penulis dalam memahami masalah yang ada dalam karya 

Tugas Akhir ini. 

 

1.7 Skematika Perancangan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1.2 Skematika Perancangan 

Sumber: Ahmad Fazri, 2020 
 
 

 


