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ABSTRAK

Disadari sebagai fenomena budaya yang progresif, film dinilai dapat
dijadikan sebagai media yang efektif dalam dunia pendidikan. Sebab, dari film
dapat diperoleh pengertian yang lebih baik mengenai sesuatu yang dapat dilihat,
tidak hanya dapat didengar atau dibaca. Yayasan Aceh Documentary merupakan
sebuah lembaga, berkantor di Banda Aceh, yang concern dalam mengedukasikan
berbagai persoalan kepada masyarakat, terutama kaum muda. Untuk tujuan ini,
agar tetap berkesinambungan kedepannya, Aceh Documentary pun
mengupayakan terbentuknya bibit-bibit baru berupa bakat para sineas muda, yang
tak lain juga untuk regenerasi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
strategi Aceh Documentary dalam memproduksi para sineas muda. Metode
penelitian yang digunakan adalah motode kualitatif deskriptif. Dari hasil
penelitian didapatkan bahwa dalam menjaring para sineas muda yang mampu
memproduksi film yang berkualitas, Aceh Documentary menyelenggarakan Aceh
Documentary Competition (ADC) dan Aceh Documentary Junior (ADJ) sebagai
program utamanya. Mekanisme kedua ajang ini kurang lebih sama, bedanya ADJ
diperuntukkan khusus bagi pelajar usia Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun
Aceh Film Festival (AFF) dan Aceh Documentary Forum (ADF) merupakan
produk pendukung sebagai media komunikasi sekaligus untuk menguji
sustainability atau konsistensi para sineas muda jebolan ADC dan ADJ. Dari
observasi juga diperoleh data bahwa jumlah film yang diproduksi para sineas
muda pada tahun 2016 lebih sedikit dari pada tahun 2015. Hal ini memang
disengaja oleh pihak Aceh Documentary, dengan tujuan tahun 2016 lebih
diutamakan peningkatan kualitas film yang diproduksi dari pada kuantitasnya.

Kata Kunci : sineas muda, film, media
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada

percepatan penyebaran dan akses informasi. Dunia pendidikan sebagai bagian dari

penggunaan informasi harus melakukan penyesuaian dengan arus informasi yang

membanjir. Penyesuaian atau update informasi sangat berguna dalam

pengembangan pendidikan, termasuk media pembelajaran di dalamnya.

Pembelajaran tersebut dapat diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan

tingkah laku seorang secara individu atau kelompok dalam usaha mendewasakan

diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan dan proses pencarian.

Suatu informasi dianggap bermanfaat apabila dapat memberi dampak

positif atau berguna bagi yang merasakannya. Dalam perkembangan teknologi,

media dapat menjadi perantara untuk penyampaian informasi berupa alat-alat

audio visual, artinya alat tersebut dapat dilihat atau didengar yang dipakai dalam

proses pembelajaran dengan maksud untuk penyampaian pesan lebih efektif dan

efisien.1Salah satu media audio visual yang efektif menunjang fungsi

pembelajaran adalah film. Pendidikan melalui media film adalah metode dancara

untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dari sesuatu yang dapat dilihat dari

pada sesuatu yang hanya dapat didengar atau dibaca.

1 Teguh Trianton, Film Sebagai Media Belajar. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hal.1.



2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang

dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret).2

Namun, film juga dapat didefinisikan sebagai dokumen kehidupan sosial sebuah

komunitas. Fenomena perkembangan film begitu cepat dan membuat film

semakin disadari sebagai fenomena budaya yang progresif. Sehingga film dapat

mewakili realitas kelompok disuatu daerah, baik realitas dalam bentuk imajinasi

maupun realitas dalam arti sesungguhnya. Film menunjukkan kepada kita jejak-

jejak yang ditinggalkan, cara menghadapi masa kini dan keinginan manusia

terhadap masa yang akan datang.3

Dewasa ini terdapat berbagai ragam genre film yang beredar di

masyarakat, mulai dari film cerita pendek, film cerita panjang, profil perusahaan

atau yang lebih dikenal dengan company profile, iklan televisi, program televisi,

dan vidio klip.4 Pada beragam gendre film yang beredar itu, sineas dapat

mengapresiasinya dengan pendekatan yang berbeda-beda pula. Namun, semua

film pada hakekatnya mempunyai satu sasaran, yaitu menarik perhatian orang

terhadap muatan atau masalah yang diangkat.5

Berdasarkan alur ceritanyafilm dapat disederhanakan dalam 2 (dua) jenis,

yaitu fiksi dan non fiksi .Film fiksi berdasarkan rekayasa pembuatnya sedangkan

film nonfiksi merupakan film yang benar-benar terjadi atau diangkat dari kejadian

yang sesungguhnya. Dalam hal ini film nonfiksi yang juga disebut film  berfungsi

2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hal. 414.

3 Irini Dewi Wanti,Sejarah Industri Perfilman di Sumatera Utara,(Banda Aceh:Balai
Kajian Sejarah,2011), hal. 3.

4 Heru Effendy, Mari Membuat Film. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.11.
5 Teguh Trianton, Film Sebagai Media Belajar. (Yogyakarta:GrahaIlmu,2013), hal.24.
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memberikan pencerahan, informasi, mendidik, melakukan persuasif, dan

memberikan wawasan bagi penontonnya.Menurut Effendi film  sebagai film

dengan tesk non-fiksi yang menggunakan gambar-gambar hidup yang aktual,

termasuk didalamnya perekaman langsung dari peristiwa yang akan disajikan dan

materi-materi riset yang berhubungan dengan peristiwa itu. Seiring dengan

perkembangan zaman  menjadi sangat diminati oleh setiap insan perfilman.6

Sejarah perfilman  Indonesia tidak sejelas seperti film-film fiksi lainnya.

Namun dalam satu dekade terakhir, film di Indonesia mulai berkembang pesat.Hal

ini berdasarkan tema-tema yang diangkat dalam perfilman semakin beragam,

yakni tema sosial, politik, seni, perjalanan, pertualangan, komunitasdan lain-

lain.Di Aceh juga tidak jelas kapan hadirnya film .Akan tetapi sejak konflik dan

tsunami melanda Aceh, sangat banyak kita melihat video tentang kejadian

tersebut dan itu merupakan murni yang di ambil oleh masyarakat Aceh atau orang

di luar Aceh yang tertarik untuk mendokumentasikan kejadian tersebut.

Manfaatnya dokumentasi film tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran juga

sebagai bentuk media informasi bagi masyarakat yang tidak tahu betul akan

kejadian dari suatu fenomena yang ada di daerahnya.

Maka dari itu, film memberi wadah kepada para sineas dalam menuangkan

ide-ide atau gagasan dari setiap permasalahan atau isu-isu yang sedang

berkembang disuatu daerah baik dari segi sosial, politik, seni, perjalanan,

pertualangan, komunitas ataupun bencana alam. Sadar akan potensi tersebut,

sebuah yayasan bernama Aceh Documentary yang berfokus dalam bidang

6 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Aditya
Citra Bakti, 2003), hal. 214.
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perfilman membentuk beberapa program edukasi, apresiasi dan kompetisi ide

cerita film  untuk masyarakat Aceh dengan tujuan ingin mendorong meningkatkan

keahlian kelompok masyarakat. Khususnya dalam bidang perfilman mulai dari

aspek perencanaan dan produksi untuk mendorong penggunaan audio visual

dalam kampanye sosial, lingkungan, pendidikan dan budaya serta

pengembangannya pada kaum intelektual muda melalui pemanfaatan video

secara profesional. Yayasan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Aceh ini lahir

pada tanggal 24 Februari 2013 memiliki beberapa program unggulan yang

berperan sebagai fasilitator dari penuangan ide-ide pemuda aceh yang kemudian

diwujudkan ke dalam bentuk sebuah karya film.

Aceh Documentary Competition (ADC) merupakan program pertama

yang digagas oleh yayasan Aceh Documentary sejak tahun 2013 hingga sekarang

dan menjadi sebuah wadah bagi anak-anak muda Aceh yang kreatif dan kritis

melihat sebuah peristiwa yang sedang terjadi di dalam masyarakat agar menjadi

sebuah inspirasi perubahan melalui film.

Sedangkan Program  Aceh Docomentary Junior(ADJ) merupakan program

untuk mendidik pelajar tingkat Sekolah Menegah Atas(SMA),agar menjadi

sutradara-sutradara muda dan  film-film mereka dapat menjadi kritikan, motivasi

dan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Adapun Aceh Documentary Forum (ADF) adalahmedium distribusi bagi

film-film karya sineas,berupa program kajian dan apresiasi dengan menonton.

Membuka forum diskusi  juga bedah film dan  menghadirkan kalangan praktisi
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maupun pembuat filmnya. Tujuan ADF iniialah membuka ruang dialog terkait

relevansi isu yang diangkat pada film tersebut dengan kondisi kekinian.

Dari serangkaian program Aceh Documentary, puncaknya ada pada

program Aceh Festival Film (AFF) yang dibarengi dengan Award Night (malam

penghargaan). Event ini merupakan ajang apresiasi dan edukasi bagi penggiat film

lokal maupun nasional. Dewan juri akan menilai hasil karya para sineas yang

dikompetisikan, kemudian film yang dinilai terbaik akan diberi penghargaan.

Ada dua sasaran yang menjadi fokus utama yayasan ini dalam melahirkan

sineas muda. Untuk pelajar, gagasan Aceh Documentary melahirkan program

ADJ (Aceh Documentary Junior), karena melihat pelajar sebagai generasi yang

masih ideal dalam melihat dunia sekitar. Maka dari itu, mereka harus diberikan

ruang agar bisa memberikan apa yang mereka ingin harapkan sehingga film

tersebut menjadi ruang bagi mereka ikut serta menaruh pemikirannya. Sasaran

kedua yaitu dari kalangan umum, gagasan Aceh Documentary melahirkan

program ADC (Aceh Documentary Competition). Calon sineas yang boleh

mendaftar berkisar dari usia 20 tahun sampai 31 tahun. Namun yang banyak

mengikuti program ini adalah dari kalangan mahasiswa. Hal ini karena banyak

dari yang lebih kritis memandang sebuah permasalahan menjadi ide cerita yang

cukup menarik untuk dituangkan kedalam sebuah film.

Dengan program tersebut, Aceh Documentary konsisten setiap tahunnya

melahirkan 10 karya dari sineas-sineas muda sejak dilahirkannya Aceh

Documentary pada tahun 2013. Selama program ADC dan ADJ masih ada, sineas

akan terus dilahirkan setiap tahunnya. Karena melalui sineaslah film bisa lahir di
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Aceh. Namun konsistensi ini tidak terjadi pada tahun 2016, saat Aceh

Documentary hanya melahirkan 8 karya dari para sineas muda. Jika kitamau

menyadari, banyak potensi di Aceh baik dari segi sejarah, pendidikan, budaya,

agama ataupun tempat wisata yang semua itu dapat difilmkan dan memberi nilai-

nilai pelajaran melalui proses kreatif para sineas dengan memadukan berbagai

unsur. Diantara unsur tersebut meliputi ggasan, sistem nilai, pandangan hidup,

keindahan, norma, tingkah laku manusia dan kecanggihan tekhnologi. Seharusnya

ini menjadi peluang besar dalam meningkatkan jumlah film dari para sineas di

Aceh.

Realita yang ada, kebanyakan  masyarakat khususnya Aceh menganggap

bahwa sebuah film itu hanya sebatas media hiburan saja, sebenarnya tidak hanya

itu. Padahal film dapat dijadikan sebagai media pengajaran, refleksi kehidupan,

perubahan sosial dan lain sebagainya. Seperti film-film yang diproduksi oleh

Aceh Dokumentary bergenre dokumenter yaitu mengangkat realita-realita yang

ada di Aceh, baik itu tentang budaya,sosial, personal tokoh, konflik dan lain

sebagainya.

Maka dari itu untuk mewujudkan terciptanya film-film yang bermanfaat

bagi masyarakat di Aceh, Aceh dokumentari mengajak pemuda-pemudi Aceh

untuk berpikir kritis dan kreatif. Hasil pemikiran dari mereka tersebut akan di

rangkum menjadi sebuah ide yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya

dalam bentuk film dokumenter. Namun dalam prosesnya, bukan perkara yang

mudah untuk mewujudkan hal yang demikian, karena pada dasarnya mereka ini

sama sekali tidak mengerti sedikitpun tetang pembuatan sebuah film. Di Aceh
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Dokumentary pemuda-pemudi yang ide ceritanya terpilih akan diberi bekal tetang

cara membuat film dari pertama hingga akhir, artinya mereka akan diajari/diberi

ilmu tentang film dari tidak tahu sama sekali tentang film sampai mereka mampu

membuat sebuah film.

Sebagai observasi awal peneliti melihat program ADC (Aceh

Documentary Computation) pada tahun 2016, para finalis ADC 2016 yang ide

ceritanya terpilih akan berada di Aceh Documentary selama 10 hari. Mereka di

beri bekal tetang cara pembuatan film dari pertama hingga akhir artinya mereka

akan diajari/diberi ilmu tentang film dari tidak tau sama sekali tentang film

sampai mereka mampu membuat sebuah film. Walaupun  hanya mempunyai

waktu 10 hari untuk belajar film di Aceh Dokumentary, namun terbukti karya-

kaya yang mereka hasilkan banyak menuai apresiasi dari berbagai kalangan dan

juga  bisa menang di berbagai festival di tingkat nasional seperti film “Senja

Geunaseh Sayang”, “1880 MDPL” dan “Sang Kolektor”. Akan tetapi, melahirkan

seneas-seneas muda di Aceh tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, proses

demi proses sudah pasti di lalui oleh mereka (pihak Aceh Dokumentari).Maka

dari itu, dengan waktu 10 hari, pihak aceh dokumentari mampu melahirkan

seneas-seneas muda di Aceh, menyakut hal tersebut apa saja strategi yang mereka

(Aceh Dokumentary) gunakan dalam melahirkan seneas-seneas muda di Aceh?

Berdasarkan penerapannya, Aceh Documentary  tentunya membutuhkan

strategi khusus dalam menyukseskan visi misinya untuk melahirkan sineas-sineas

muda di Aceh. Berangkat dari latar belakang dan masalah di atas, peneliti ingin
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mengkaji lebih dalam mengenai “Strategi Aceh Documentary dalam

Melahirkan Sineas Muda”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti

merumuskan masalahnya.

1. Bagaimana eksistensi anggota Aceh Documentary?

2. Bagaimana strategi Aceh Documentary dalam meningkatkan lahirkan

sineas muda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi anggota Aceh Documentary.

2. Untuk mengetahui strategi Aceh Documentary dalam meningkatkan

lahirkan sineas muda.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menguji pengalaman

teoritis peneliti selama mengikuti studi di jurusan KPI dan diharapkan

dapat menambah kajian literatur dalam bidang ilmu komunikasi terutama

menggunakan metode kualitatif pada umumnya dan strategi komunikasi

pada khususnya. Juga dapat memperkarya penjabaran teori-teori

komunikasi dan sumbangan dalam mengaplikasikan secara praktis sebagai

landasan dalam pembelajaran ilmu komunikasi organisasi.

2. Secara praktis, data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat
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berguna bagi pihak manajemen Aceh dalam mengembangkan komunikasi

yang efektif untuk melahirkan karya film dari sineas-sineas muda.

E. Definisi Oprasionnal

1. Strategi

Strategi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tindakan apapun

untuk mencapai tujuan.Menurut Ensiklopedia Indonesia, strategi diartikan sebagai

“rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional untuk

tercapai sasaran dan tujuan”.7

Selanjutnya menurut kamus umum Bahasa Indonesia.Strategi bermakna,

“Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan

kebijakan tertentu, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai

sasaran khusus”.8

Sedangkan menurut Steiner dan Minner, strategi adalah penempatan misi

perusahaan, penempatan sasaran organisasi yang didukung kekuatan internal dan

eksternal, perumusan kebijakan yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama

organisasi tercapai.9

2. Aceh Documentary

Aceh Documentary merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada

pengembangan film , lembaga tersebut mendorong masyarakat khususnya dalam

bidang perfilman, mulai dari aspek perencanaan dan produksi untuk

7 Van Hoeven, Eksiklopedia Indonesia, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1986), hal. 823.
8 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jilid III, (Jakarta: Balai

Pustaka , 1985), hal. 251.
9 Goerge Steiner dan John Minner, Manajemen Statistik, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal.

20.
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mendorongpenggunaan audio visual dalam kampanye sosial, lingkungan,

pendidikan dan budaya.

3. Sineas Muda

Film menjadi media yang dimiliki oleh para sineas dalam penyampaian

pesan berbentuk audio dan visual. Dengan demikian dapat diartikan sineas

merupakan komunikator, film adalah media dalam penyampaian pesan melalui

alur cerita yang dikembangkan oleh si sineas dan penonton adalah komunikannya.

Dalam kamus bahasa Indonesia Sineas merupakan orang yang ahli tentang cara

dan teknik pembuatan film, sedangkan Sineas muda merupakan orang-orang yang

baru memulai atau belajar tentang cara dan teknik pembuatan film.10

10Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. (Diakses pada tanggal 06 Juni 2018).
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menguatkan penelitian, maka peneliti memaparkan

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang

dilakukan. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu juga berguna untuk

menjaga orisinalitas yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah :

1. Strategi Komunikasi Lembaga Aceh Dokumenter dalam

Mensosialisasikan Program Aceh Documentary Competition

Penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Lembaga Aceh Dokumenter

dalam Mensosialisasikan Program Aceh Documentary Competition ini dilakukan

oleh Putri Rizki Marhamah, mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi di Universitas

Syiah Kuala pada tahun 2014.

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana strategi

komunikasi lembaga Aceh Dokumenter dalam mensosialisasikan program

tersebut serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Aceh

Dokumenter dalam mensosialisasikan program Aceh Dokumentary Competition.

Penelitian ini menggunakan teori AIDDA (Attention, Interest, Desire,

Decision, Action). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

dengan tekhnik analisis deskriptif yaitu untuk menelaah makna (pemaknaan

informan), memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna
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yang diberikan kepada hal tersebut, juga agar peneliti memperoleh pemahaman

yang komprehensif (holistif) terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengempulan data dilakukan dengan wawancara mendalam

(indepth interview) dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan

yang terdiri dari empat informan kunci dan tiga informan tambahan. Penelitian

informan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti informan kunci

merupakan anggota lembaga Aceh Documentary Competition, sedangkan

informan tambahan merupakan finalis program Aceh Documentary Competition.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh

lembaga Aceh Dokumenter dengan cara sosialisasi melalui media massa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah

pada penggunaan teori dimana pada penelitian ini menggunakan teori AIDDA,

Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan Teori Strategi.

Persamaan peneltian ini dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada masalah

penelitian yang ingin mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Aceh

Dokumenter dalam pencapaian sebuah tujuan serta mengetahui faktor pendukung

dan penghambat dari pelaksanaan tujuan tersebut.

B. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam

penelitian ini. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diperlukan

untuk melaksanakan penelitian yang didasarkan pada kerangka pikir yang logis.

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah teori Sistem.
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1. Teori Strategi

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(manajemen) untuk mencapai suatu tujuan

11 Maka dari itu, strategi sendiri dapat diartikan sebagai rencana menyeluruh

dalam mencapai target yang diharapkan oleh setiap organisasi, meskipun tidak

ada jaminan akan keberhasilannya.

Menurut Steiner dan Minner, strategi adalah penempatan misi

perusahaan, penempatan sasaran organisasi yang didukung kekuatan internal dan

eksternal, perumusan kebijakan yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama

organisasi tercapai.12

Dari penjelasan Steiner dan Minner dapat disimpulkan bahwa dalam

strategi terdapat kesatuan rencana yang terpadu untuk keperluan pencapaian

tujuan. Setiap pencapaian tujuan organisasi perlu alternatif strategi yang

dipertimbangkan dan harus dipilih, strategi sangat perlu dihubungkan dengan

lingkungan organisasi, sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi.

Kemudian strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh organisasi dan

sangat memerlukan evaluasi strategi yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini teori Strategi dirasa sangat tepat untuk dijadikan

teori sebagai penerapan tujuan suatu lembaga. Aceh Documentary merupakan

suatu lembaga yang tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk melahirkan sineas-

sineas muda. Dalam mewujudkan tujuan suatu lembaga tentunya perlu strategi

11Onong Ucjhana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Jakarta :Bumi Aksara, 2005),
hal. 32.

12George Steiner dan John Minner, Manajemen Statistik, (Jakarta ,Erlangga: 1990), hal.
20.
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melalui tahapan-tahapan khusus. Dari uraian di atas, maka dapat dilihat strategi

Aceh Documentary dalam melahirkan sineas muda melalui teori Strategi.

C. Landasan Konsep

Landasan konsep merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala

yang menjadi objek permasalahan.Bagian ini menjelaskan beberapa konsep

kerangka berpikir yang menjelaskan kunci dari penelitian ini. Maka dari itu,

pertama akan dibahas mengenai Strategi, Organisasi, Generasi Muda, Film.

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan dapat memberi gambaran yang

jelas mengenai penelitian ini.

1. STRATEGI

Dalam upaya meminimalisir hambatan dan memfokuskan sumber daya

organisasi tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan, maka dibutuhkan sebuah

pendekatan ataupun strategi operasional tertentu. Untuk lebih memahami hal

tersebut, peneliti ingin mejelaskan pengertian, peran, penetapan tujuan dan

rencana dari strategi itu sendiri.

a. Pengertian Strategi

Secara etimologis strategi berasal dari bahasa Yunani strategies yang

berarti jenderal.Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu

suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi

berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi,

pendidikan,sosial, budaya dan agama.13

13 Kustadi Suhandang, Publik Relations Perusahaan, (Bandung: Karya Nusantara, 1975),
hal.85.
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Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning)dan manajemen

(manajemen) untuk mencapai suatu tujuan.14 Maka dari itu, strategi sendiri dapat

diartikan sebagai rencana menyeluruh dalam mencapai target yang diharapkan

oleh setiap organisasi, meskipun tidak ada jaminan akan keberhasilannya.

Sedangkan menurut Oliver, strategi diartikan sebagai sebuah cara untuk

mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran

organisasi, terdapat strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi

kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Strategi juga dijadikan sebagai jalan

yang dipilih oleh organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.15

Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi

sebagai peta jalan yang hanya menujukkan arah saja, secara umum strategi

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam

usaha mencapai sasaran yang telah diperlukan.16 Beberapa definisi lain yang

dikonsepkan oleh para ahli, berikut ini definisi dari para ahli, yaitu :

1) Menurut Steiner dan Minner, strategi adalah penempatan misi

perusahaan, penetapan sasaran organisasi didukung kekuatan internal

dan eksternal, perumusan kebijakan yang tepat, sehingga tujuan dan

sasaran utama organisasi tercapai.17

14 Onong Ucjhana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
hal.32.

15 Sandra Oliver, Strategi Public Relation, (Bandung: Erlangga, 2007), hal. 2.
16 Onong Ucjhana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, hal.32.
17 George Steiner dan John Minner, Manajemen Statistik, (Jakarta ,Erlangga: 1990),

hal.20.
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2) Menurut Alfret Chandler, strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan

jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.18

3) Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk

mempergunakan dana, daya dan tenaga  yang tersedia, sesuai dengan

tuntutan perubahan lingkungan.19

Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan

tentang strategi, yaitu kesatuan rencana yang terpadu untuk keperluan pencapaian

tujuan. Setiap pencapaian tujuan organisasi perlu alternatif strategi yang

dipertimbangkan dan harus dipilih, strategi sangat perlu dihubungkan dengan

lingkungan organisasi, sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi.

Kemudian strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh organisasi dan

sangat memerlukan evaluasi strategi yang ditetapkan.

Jadi strategi tidak hanya rancangan yang dipergunakan untuk mencapai

sebuah tujuan, akan tetapi strategi juga dimaksud untuk mempertahankan dengan

sebaik mungkin eksistensi organisasi dilingkungannya.

b. Peran Strategi

Strategi diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif

dan efisien. Menurut Peter F.Drucker, efektif adalah “mengerjakan pekerjaan

yang benar” (doing the right things) dan efisien adalah “melakukan pekerjaan

dengan benar” (doing things right).20

18 Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta Rineka Cipta: 1997), hal. 120.
19 P.Siagian Sondang, Manajemen Strategi, (Jakarta ,Bumi Aksara: 2005), hal. 20.
20Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta,

Kencana: 2006), hal. 97.
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Dalam sebuah kegiatan, terkadang pekerjaan yang dilakukan tidak

efektif bahkan tidak efisien. Efektif yang dimaksud adalah bagaimana melakukan

sesuatu pekerjaan yang benar atau tepat sasaran, dalam hal ini penggunaan strategi

berperan untuk memprediksi kelayakan sebuah target dari sasaran organisasi

tersebut. Kemudian suatu target menjadi efisien apabila rangkaian tujuan

organisasi atau aktivitas-aktivitas pekerjaan yang tepat mengacu untuk membantu

organisasi mencapai sasaran.21

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa strategi diperlukan melalui

berbagai program kerja, mulai dari menetapkan sasaran organisasi yang dicapai,

dan juga melakukannya dengan seefisien mungkin. Organisasi yang sukses,

biasanya memiliki nilai efesiensi yang tinggi dan terjadi bersamaan dengan

efektifitas yang tinggi. Manajemen yang buruk merupakan akibat dari

ketidakefesienan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.

Organisasi yang menyusun strategi pada umumnya lebih efektif

dibandingkan dengan organisasi yang tidak menyusun strategi. Hal ini disebabkan

strategi sebagai kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan

dan apa yang sedang terjadi di dalam organisasi. Jadi  strategi dapat memberikan

sumbangan terhadap kesuksesan organisasi atau malah mengarah kepada

kegagalan organisasi.

Dengan demikian dalam setiap organisasi perlu adanya strategi,

bertujuan agar masalah yang dihadapi oleh organisasi dapat terselesaikan, seperti

21 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen,.. hal. 98.
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meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan atau sebuah lembaga dapat

diwujudkan dengan melaksanakan dan meningkatkan misi organisasi.

Robert H Hayes dan Steven C memaparkan ciri utama strategi yang

memaparkan dari jenis perencanaannya.22

1) Wawasan waktu (timer horizon). Pada umumnya, kata strategi

dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi

cakrawala untuk yang jauh di depan, yaitu waktu yang diperlukan

untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan

untuk mengamati dampaknya.

2) Pemusatan upaya (concentration of effort). Sebuah strategi yang

efektif biasanya mengharuskan pemusatan kegiatan, upaya, atau

perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. Dengan memfokuskan

perhatian pada kegiatan yang dipilih, secara implisit kita mengurangi

sumber daya yang tersedia untuk kegiatan lainnya.

3) Dampak (impact). Walaupun hasil akhir dengan mengikuti suatu

trategi tertentu tidak langsung terlihat untuk jangka waktu yang lama,

dampak akhirnya akan sangat berarti.

4) Pola keputusan (pattern of decisions). Walaupun sebagian perusahaan

hanya perlu mengambil sejumlah kecil keputusan utama untuk

menerapkan strategi pilihannya, kebanyakan strategi mensyaratkan

bahwa sederetan keputusan tertentu harus diambil sepanjang waktu.

22 Sukarno K, Dasar-dasar Manajemen, Jilid ke-3, Cet ke-2, (Jakarta: Yayasan
Kesejahteraan, 1968), hal. 87.



17

Keputusan-keputusan tersebut harus saling menunjang, artinya mereka

mengikuti suatu pola yang konsisten.

5) Peresapan (pervasiveness). Sebuah strategi mencakup suatu spectrum

kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai

dengan kegiatan-kegiatan ini mengharuskan sebuah tingkatan

perusahaan bertindak, secara naluri, dengan cara-cara yang akan

memperkuat strategi.

Kelima ciri di atas jelas menunjukkan bahwa strategi merupakan inti

tempat semua kegiatan utama lainnya berputar. Strategi bersifat jangka panjang

dan luas cakupannya. Ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting

organisasi. Dan ia merupakan faktor penting, penentu keberhasilan dan kegagalan

sebuah organisasi dikemudian hari.

c. Penentuan Tujuan dan Rencana Strategi

Tujuan (Goals) pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat

diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seliruh organisasimelalui

rencana yang ditetapkan dalam strategi. Dalam pengertian bahasa Inggris,

kadangkala dibedakan antara objectives dan goals. Objectives acap kali diartikan

sebagai tujuan dan goals sering kali diartikan sebagai target.23

Penetapan tujuan sangat penting untuk efektifitas organisasi dan

memiliki sejumlah maksud. Tujuan strategi (strategic goals) adalah tujuan yang

23Richard L Daft, Manajemen, Jilid 1,  Cet ke 5 (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 107.
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dirancang oleh manajemen puncak organisasi, merupakan bagian yang umum dan

luas dari kerja organisasi dalam perencanaan waktu yang relative lama.24

Organisasi dapat memiliki beberapa jenis tujuan yang berbeda,

semuanya harus dikelola dengan tepat.Kemudia tujuan dalam organisasi tersebut

dapat dibedakan menurut tingkat, bidang, dan kerangka waktu. Seorang pemimpin

dalam sebuah organisasi perlu terlibat dalam proses penetapan tujuan. Dalam hal

ini kedudukan manjer perlu memberikan perhatian khusus pada pentingnya

mengelola tujuan berganda melalui pengoptimalan dan pendekatan lain untuk

penetapan strategi.

Sedangkan rencana (plan) adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi

yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan sumber daya dalam

sebuah organisasi akan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan,

hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan dari strategi.25

Rencana strategi adalah rencana yang dikembangkan untuk mencapai

tujuan strategi.Tepatnya, rencana strategi (strategic plan) adalah rencana umum

yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategi.26

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jelas penetapan strategi

melalui rencana yang baik akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan

cara yang lebih terkoordinasi untuk meraih tujuan. Kerena strategi dalam rencana

24 Ibid. Hal. 218.
25 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, hal. 129.
26 Ibid. Hal. 130.
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adalah tahapan dalam menetapkan rumus dasar demi tercapainya tujuan dalam

sebuah lembaga organisasi.

Kita telah mengetahui, penerapan rencana dan tujuan dalam strategi,

untuk memperjelas kembali strategi sebagai rencana komprehensif untuk

mencapai tujuan organisasi. Dan strategi yang efektif adalah strategi yang

mendorong terciptanya keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan

lingkungannya dan dengan pencapaian tujuan strategi.

Pencapaian tujuan terwujud melalui proses strategi efektif, yang

merupakan proses delapan langkah yang mencakup serangkaian tahapan dari

langkah-langkah kreatifitas, implementasi dan evaluasi.27 Hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai keefektifitas strategi dalam organisasi  yaitu :

1) Mengidentifikasi Misi, Tujuan, dan Strategi Organisasi

2) Mengidentifikasi Peluang dan Ancaman

3) Menganalisis Sumber Daya dan Kemampuan Organisasi

4) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

5) Merumuskan Strategi

6) Mengimplementasikan Strategi

7) Mengevaluasi Hasil

Proses delapan langkah di atas bisa disebut juga sebagai proses strategi

manajemen yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai sebuah keputusan dan

tindakan manajerial yang menetukan kinerja jangka panjang organisasi untuk

bertahan.

27 Robbins and Coulter, Manajemen, Jilid 1 , Cetakan ke 7 (Jakarta: Indeks,2004), hal.
197.
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d. Pentingnya Strategi dalam Melahirkan Sineas Muda

Layaknya sebuah tujuan, film juga merupakan sebuah pembelajaran

berbentuk visual yang memiliki tujuan berdasarkan alur atau jalan cerita yang

ditentukan oleh si sutradara. Maka dari itu, dibutuhkan peran dari sineas agar

sebuah film tersebut dapat terlahir berdasarkan tujuan yang diharapkan.

Pemuda sebagai salah satu modal dasar pembangunan perlu dibina dan

dihimpun agar para pemuda benar-benar mampu mengambil peran aktif dalam

pembangunan di segala bidang keiluan. Melalui  pendidikan  yang  benar  akan

lahir  generasi  muda  yang  bisa  menjadi pahlawan bagi rakyat dan bangsanya di

kemudian hari. Akan tetapi, yang diperlukan oleh seorang pemuda adalah

kemauan untuk terus belajar dan berkarya, bukan hanya menunggu, bersikap

pasif, dan berkhayal.28

Pencapaian sebuah tujuan dapat berjalan sukses karena didukung dengan

adanya strategi-strategi khusus. Karena perencanaan strategis merupakan

perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan  sumber

daya  yang  ada.  Perencanaan  strategis  sangat  penting  dalamorganisasi  karena

perencanaan strategis ini berlaku bagi organisasi  secara  keseluruhan.

Perencanaan  strategis  dirancang  sebagai  perencanaan  organisasi  dalam  jangka

panjangdan  dijadikan  pedoman  untuk  menjabarkan perencanaan-perencanan

lainnya sebagai perencanaan jangka pendek. Organisasi yang memiliki

perencanaan  strategis  berartimemiliki  dasar  yang  kuat  dalam  menjalankan

semua  aktivitasnya  sehingga  berguna  untukmemastikan  agar  semua  anggota

28 Asef Umar Fakhruddin, ”Peran Generasi Muda dalam Keberlangsungan Pendidikan
Islam”, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan (Online), Vol. 11, No. 2, Januari-April (2006),
Diakses tanggal 28 Desember 2017.
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organisasi  bekerja  ke  arah  tujuan  yang  sama. Perencanaan strategis sangat

bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi.29

Melahirkan para sineas juga berbicara mengenai menentukan beberapa

struktur organisasi, karena melahirkan sineas bukan hanya melahirkan sutradara, tapi

melahirkan semua elemen yang dibutuhkan mulai dari produser, sutradara, penulis

scenario, peñata kamera, musik dan artistik, editor, pengisi suara dan artis.  kemudian

menempatkannya diposisi sesuai dengan kebutuhan dari pembuatan sebuah film.

Maka dari itu dibutuhkan strategi atau tahapan-tahapan tersendiri dalam

melahirkan sineas-sineas muda yang mempunyai kualitas dalam perfilman.

Sehingga film bukan hanya menjadi sebuah karya berbentuk hiburan semata, tapi

juga dapat berupa sebuah pembelajar yang termuat melalui alur cerita yang coba

divisualkan oleh para sineas.

Selain itu, berbicara mengenai sineas muda berarti berbicara juga

mengenai generasi muda yang dilahirkan dalam bidang perfilman. Diharapkan

bersifat progresif dan mampu berfikir kritis dalam  menghadapi realitas sosial,

pendidikan, politik atau lain sebagainya yang  sedang  terjadi.  Sifat  menghargai  dan

keterbukaan terhadap  berbagai  ide  dan  budaya  dapat  menjembatani  beragam

etnis,  ras, kelompok-kelompok sosial. Peran  generasi muda didorong melalui

strategi denganmendorong  pelibatan generasi muda dalam proses pengembalian

keputusan, berani  menempatkan  diri  dalam posisi  strategi  agar  aspirasinya

didengar,  dan  mampu mengekspresikan  pandangan dalam sebuah film.

29 Rusniati dan Ahsanul Haq, “Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi”,
Jurnal Intekna (Online), Tahun XIV, No. 2, November (2014), Diakses 28 Desember 2017.
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2. ORGANIASI

a.Pengertian Organisasi

Organisasi sudah diterapkan manusia sejak dahulu. Adanya bentuk

kerjasama antara manusia yang satu dengan yang lainnya merupakan salah satu

kegiatan dari organisasi. Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang

dimaksud dengan organisasi, menurut Schien organisasi adalah “suatu koordinasi

rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan untuk

pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.”30

Selanjutnya menurut Khocler organisasi adalah “system hubungan yang

berstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai

tujuan.”31 Lain lagi dengan pendapat Wright yang mengatakan bahwa organisasi

merupakan “suatu bentuk system terbuka dari aktifitas yang dikoordinasikan oleh

dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.”32

Dari ketiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi

termasuk usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan

dan terbagi dalam sistem kepangkatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Organisasi juga merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-

komponen yang saling tergantung satu sama lain, dalam sistem tersebut butuh

koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi tersebut penting agar

masing-masing bagian dari organisasi bekerja menurut semestinya dan tidak

mengganggu bagian lainnya. Misalnya, dalam perusahaan, manajemen harus

30 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, Cetke13 (Jakarta:PT.Budi Aksara, 2007),
hal.23.

31 Onong Uchayana, Ilmu Komunikasi teori dan Praktek, hal. 7.
32 Ibid. Hal. 7.
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mengkoordinasikan kegiatan karyawan-karyawannya sehingga pekerjaannya

masing-masing berjalan lancar.

b. Ciri-ciri Organisasi

Setiap organisasi selain mempunyai elemen yang umum juga mempunyai

karakteristik yang umum, yaitu:33

1) Dinamis atau terbuka terus menerus dan mengalami perubahan

2) Memerlukan Informasi

3) Mempunyai Tujuan

4) Terstruktur

Selain 4 poin di atas, hal yang perlu dimiliki oleh setiap organisasi adalah

sifat dinamis. Dengan demikian, pujian dan kritikan dapat ditanggapi dengan bijak

untuk kemajuan organisasinya. Selain itu, untuk mempermudah dalam koordinasi

dibutuhkan struktur organisasi agar ada pembagian kerja yang jelas sehingga roda

organisasi dapat berputar.

c.Unsur-unsur Organisasi

Organisasi sangat bervariasi ada yang sangat sederhana dan ada yang sangat

kompleks. Maka untuk membantu kita memahami organisasi itu sendiri, berikut

elemen dasar dari organisasi yang saling terhubung satu sama lain untuk

menjelaskan gambaran dari suatu organisasi tersebut:34

1) Struktur sosial, yaitu pola atau aspek hubungan yang ada antara

partisipan di dalam suatu organisasi.

33 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, hal.29.
34 Ibid. Hal.24.
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2) Partisipan, yaitu individu-individu yang memberikan kontribusi

kepada organisasi.

3) Tujuan, yaitu suatu konsep yang paling penting dan controversial

dalam mempelajari organisasi.

4) Tekhnologi, yaitu penggunaan mesin-mesin atau perlengkapan

mesin juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan.

5) Lingkungan, yaitu penyusaian diri terhadap berbagai macam

lingkungan yang ada di sekitar. Tidak ada organisasi yang sanggup

mencakupi kepentingan dirinya sendiri. Semuanya tergantung

kepada lingkungan sistim yang lebih besar untuk terus hidup dan

bertahan.

c.Fungsi Organisasi

Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 (empat) fungsi

organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen

organisasi, yaitu :35

1) Perencanaan

2) Pengaturan

3) Pelaporan

4) Pengawasan

Organisasi membutuhkan perencanaan yang matang dalam menjalankan

kegiatannya. Perencanaan dapat dimusyawarahkan oleh seluruh anggota

organisasi. Untuk mewujudkan perencanaan dibutuhkan pengaturan job desk

35 Lppsm, “Fungsi Organisasi“ Artikel diakses pada tanggal 6 september 2017
dariwww.lppsm.co.cc.
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masing-masing anggota untuk mempermudah jalannya organisasi. Pelaporan dan

pengawasan adalah fungsi penunjang agar tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Generasi Muda

a. Pengertian dan Kesiapan dari Generasi Muda

Generasi Muda adalah terjemahan dari young generation yang

mengandung arti populasi yang sedang membentuk dirinya. Kata Generasi muda

terdiri dari dua kata yang majemuk, kata yang kedua adalah sifat atau keadaan

kelompok individu itu masih berusia muda dalam kelompok usia muda yang

diwarisi cita-cita dan dibebani hak dan kewajiban, sejak dini telah diwarnai oleh

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. Maka dalam keadaan

seperti ini generasi muda dari suatu bangsa merupakan warga negara yang dapat

memberi perubahan untuk masa depan.36

Pengertian generasi muda erat hubungannya dengan arti generasi muda

sebagai generasi penerus. Yang dimaksud generasi muda secara pasti tidak

terdapat satu definisi yang dianggap paling tepat akan tetapi banyak pandangan

yang mengartikannya tergantung dari sudut mana masyarakat melihatnya. Namun

dalam rangka untuk pelaksanaan suatu program pembinaan bahwa "Generasi

Muda" ialah bagian suatu generasi yang berusia 0-30 tahun. Untuk lebih dapat

mengidentifikasi pengertian, ciri, aspek dan kesiapan yang terkandung dalam

generasi muda yang yaitu:

36 http://ahsanmaqan.blogspot.co.id/2012/12/generasi-muda.html. (Diakses : 27 Desember
2017).
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1) Dilihat dari segi biologis, ada istilah bayi, anak, remaja, pemuda dan

dewasa. Anak 1-12 tahun, remaja 12-15 tahun, pemuda 15-30 tahun,

dewasa 30 tahun ke atas.

2) Dilihat dari segi budaya atau fungsional dikenal istilah anak, remaja

dan dewasa. Anak 0-12 tahun, remaja 13-18 tahun, dewasa 18-21

tahun ke atas. usia 18 tahun sudah dianggap dewasa, usia ini dalam

menuntut hak seperti hak pilih, ada yang mengambil 21 tahun

sebagai permulaan dewasa. Dilihat dari segi psikologis dan budaya,

maka pematangan pribadi ditentukan pada usia 21 tahun. Usia 18

tahun sudah dianggap dewasa, usia ini dalam menuntut hak seperti

hak pilih, ada yang mengambil 21 tahun sebagai permulaan dewasa.

Dilihat dari segi psikologis dan budaya, maka pematangan pribadi

ditentukan pada usia 21 tahun.

3) Jika dilihat dari angkatan kerja ditemukan istilah tenaga muda

disamping tenaga tua. Tenaga muda adalah calon-calon yang dapat

diterima sebagai tenaga kerja yang diambil antara 18 sampai 22

tahun.

4) Untuk kepentingan perencanaan modern digunakan istilah sumber-

sumber daya manusia muda (Young human resources) sebagai salah

satu dari 3 sumber-sumber pembangunan yaitu: sumber-sumber alam

(natural resources), sumber-sumber dana (financial resources),

sumber-sumber daya manusia (human resources).37

37 Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.
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Pengertian pemuda berdasarkan umur dan lembaga serta ruang lingkup

tempat pemuda berada, diperoleh kategori:

1) Siswa usia antara 6-18 tahun, yang masih ada dibangku sekolah,

2) Mahasiswa di Universitas atau perguruan tinggi, yang berusia

antara 18-21 tahun.

3) Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi yang

berusia antarea 15-30 tahun.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam usaha ini

mencakup semua aspek yang disebutkan diatas, maka generasi muda dalam hal ini

adalah manusia yang berumur antara 0 sampai 30 tahun. Sedang yang dimaksud

dengan pemuda adalah manusia yang berumur antara 15-30 tahun. Masa transisi

dewasa dikenal kemudian dengan generasi peralihan (transisi) yakni mereka yang

berumur 30-40 tahun.38

b. Potensi dan Keunggulan Generasi Muda

Meski belum memiliki emosi yang stabil, namun pemuda memiliki

karakter yang dinamis, bahkan bergejolak. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri

karena karakter tersebutlah yang menghantarkan kemerdekaan Indonesia melalui

upaya nyata yang dilakukan oleh pemuda hingga tercetuslah sumpah pemuda.39

Pemuda juga merupakan generasi yang di pundaknya dibebani

bermacam-macam  harapan,  terutama  dari generasi  lainya.  Hal  ini  dapat

dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang

38 http://ahsanmaqan.blogspot.co.id/2012/12/generasi-muda.html. (Diakses 27 Desember
2017).

39 Gusti Ngurah Agus Andi Mulya,"Organisasi pemuda sebagai wahana kaderisasi
pemimpin bangsa berjiwa pancasila” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (Online), VOLL I, No.
3, Juli (2013), (Diakses 02 Januari 2018).
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harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan.

Didukung dengan beberapa potensi yang menjadi keunggulan dari pemuda itu

sendiri dalam mencapai sebuah tujuan, sebagaimana berikut :40

1) Memiliki kemurnian idialisme

2) Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan

gagasan-gagasan yang baru

3) Semangat pengabdiannya

4) Sepontanitas dan dinamikanya

5) Inovasi dan kereativitasnya

6) Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru

7) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan

keperibadiannya yang mandiri

8) relevansikan terhadap pendapat,sikap  dan  tindakanya  dengan

kenyatan yang ada.

Potensi diatas mendukung generasi  muda untuk ditempatkan sebagai

subjek pemberdayaan yang memiliki kualifikasi efektif dengan keterampilan yang

didukung wawasan ilmu pengetahuan agar dapat maju dan berdiri dalam

ketelibatanya secara bersama melalui kekuatan efektif lainnya guna penyelesaian

masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Generasi muda juga berkewajiban

mengisi akumulator generasi tua yang makin melemah dan sambil memetik buah

pengalaman generasi tua. Sebaliknya generasi muda tidak bisa melepaskan diri

dari kewajiban untuk memelihara dan membangun masyarakat dan

40 Taufik Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3S, 1974), hal. 34



29

negara.Pemuda memiliki peran yang lebih berat karena merekalah yang akan

hidup dan menikmati masa depannya kelak.

c.Probelamatika dan Kepribadian Pemuda

Masa muda adalah suatu fase dalam siklus kehidupan manusia.Fase ini

berproses ke arah perkembangan dan perubahan-perubahan yang bersifat

transisional. Dalam proses inilah setiap individu pemuda akan selalu berhadapan

dengan tantangan-tantangan baik yang timbul dari proses pertumbuhan

kepribadiannya maupun tantangan yang muncul dari lingkungannya. Faktor

lingkungan mempengaruhi proses pendewasaan yang berpangkal tolak dari

lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat.41

Probelamatika remaja di zaman modern ini termasuk masalah terpenting

yang dihadapi semua masyarakat di dunia. Hal ini dikarenakan para pemuda

dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental, banyak mengalami gejolak dalam

pikiran maupun jiwa mereka, yang sering menyebabkan mereka mengalami

keguncangan dalam hidup dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan

diri dari berbagai masalah tersebut. Dan itu semua tidak mungkin terwujud

kecuali dengan kembali kepada ajaran agama dan akhlak Islam, yang keduanya

merupakan penegak kebaikan dalam masyarakat.

Agama Islam sangat memberikan perhatian besar kepada upaya

perbaikan mental para pemuda, karena generasi muda hari ini adalah para

pemeran utama di masa mendatang, dan mereka adalah pondasi yang menopang

masa depan umat ini. Oleh karena itulah, banyak ayat Al-Qur’an dan hadits

41 Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional,1986), hal.74
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Rasulullah SAW yang menuntun kita untuk membina dan mengarahkan para

pemuda kepada kebaikan.Sebab, jika mereka baik maka umat ini akan memiliki

masa depan yang cerah, dan generasi tua akan digantikan dengan generasi muda

yang shaleh. Agama Islam sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini,

terbukti dengan banyaknya hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang

berisi pujian bagi pemuda yang taat kepada Allah dan hadits lainnya yang berisi

himbauan kebaikan khusus bagi para pemuda.

Penyebab terjadinya penyimpangan dan masalah di kalangan para

pemuda sangat banyak dan bermacam-macam, karena manusia di masa remaja

akan mengalami pertumbuhan besar tubuh, pikiran dan akal. Karena masa remaja

adalah masa pertumbuhan, sehingga timbullah perubahan kepribadian yang sangat

cepat (pada dirinya). Oleh karena itulah, dalam masa ini sangat dibutuhkan

tersedianya sarana-sarana untuk membatasi diri, mengekang nafsu dan pengarahan

yang bijaksana untuk menuntun ke jalan yang lurus.

Kepribadian pemuda juga dapat dipengaruhi ketika bergaul dan menjalin

hubungan dengan teman pergaulan yang menyimpang akhlaknya. Hal ini sangat

mempengaruhi akal, pikiran dan tingkah laku para pemuda.42 Oleh karena itulah,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadits shohih yang

diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

لمرء على دین خلیلھ، فلینظر أحدكم من یخاللا

Artinya:“Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah

kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya.” (HR. Abu

42 Ahsan Maqan, http://ahsanmaqan.blogspot.co.id/2012/12/generasi-muda.html.
(Diakses 27 Desember 2017)
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Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927)

Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya seorang pemuda berusaha mencari

teman bergaul orang-orang yang baik dan shaleh serta berakal, agar dia bisa

mengambil manfaat dari kebaikan, keshalehan dan akalnya. Maka hendaknya

seorang pemuda menimbang keadaan orang-orang yang akan dijadikan teman

bergaulnya, dengan meneliti keadaan dan akhlak merek.

d. Peran Generasi Muda Dalam Perfilman

Perkembangan  masyarakat  Indonesia  berjalan  semakin  cepat,

berbagai  perkembangan  tersebut  semakin  kuat  sejalan  dengan  tuntutan

reformasi  dan  globalisasi. Dalam  perkembangan  tersebut  mutlak diperlukan

sumber daya manusia yang responsif, kompetitif, dan memiliki mobilitas  tinggi

dalam  berpikir maupun  bertindak,  sehingga  dapat berpartisipasi  aktif  dan

konstruktif.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut diperlukan berbagai upaya

membina dan membangun generasi muda yang tangguh dan cerdas sebagai

sumber daya manusia yang dapat diandalkan.43

Di pundak pemuda terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari

generasi lainnya, baik itu generasi sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini karena

mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan

perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus mengisi dan

melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus. Oleh karena itu

berbagai potensi yang ada pada diri pemuda harus dikembangkan sesuai dengan

43 Arko Pujadi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa: Studi
Kasus pada Fakultas Ekonomi Universitas Bunda Mulia”. Jurnal Bunda Mulia (Online), VOLL.III,
No. 2, Januari (2007), (Diakses 25 Desember 2017).
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bidangnya masing-masing dan jika itu terlaksana maka aktivitas pemuda akan

memiliki konstribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa ini terutama dalam

bidang perfilman.

Film bukan hanya sebagai hiburan, tapi film juga sebagai media

pembelajaran. Hal ini tergantung dari isi film itu sendiri. Oleh karenanya

dibutuhkan peran-peran dari penggiat film yang kritis terhadap permasalahan atau

isu-isu dilingkungan sekitar yang ketika hal tersebut divisualkan dalam sebuah

media dapat menjadi nilai-nilai pelajaran bagi yang menontonnya.

Dalam hal ini, pemudalah yang sangat berperan dalam dunia perfilman.

Sebagaimana karakter dari pemuda yang memiliki kecenderungan untuk berpikir

kritis,  dan bertindak dengan cepat dan tepat dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

Meskipun berstatus sebagai seorang yang putus pendidikan, secara menyeluruh

baik dalam arti kualitatif dan kuantitatif, generasi muda secara relative lebih

terpelajar karena lebih terbukanya kesempatan belajar pada generasi muda.

Maka tampak jelas bahwa keberhasilan sebuah film dipengaruhi oleh peran

generasi muda yang mengerah pada satu maksud  yaitu  kumpulan  orang-orang

yang  masih  mempunyai  jiwa, semangat, dan ide yang masih segar dan dapat

menjadikan Negara ini lebih  baik,  orang-orang  yang  mempunyai  pemikiran  yang

visioner. Bahkan  revolusi  suatu  bangsa  biasanya  didobrak  oleh  generasi

mudanya.  Pelopor  yang  melakukan langkah-langkah konkret  bagi perubahan

bangsa  kearah  yang  lebih  baik  dan  kepekaan  terhadap realita sosial yang ada di

masyarakat, memang menjadi peran yang cukup melekat bagi pemuda.
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4. FILM

a.Pengertian Film

Seperti yang diungkapkan oleh Raymond William, film adalah produk

budaya yang berusaha memetakan khazanah intelektual dan artistik dari si

pembuatnya. Sebagai salah satu produk budaya, film merupakan sebuah teks.

Teks tersebut dapat diinterpretasikan secara bebas oleh pemirsa. Melalui hal inilah

sebuah nilai yang termuat dalam film dapat men-trigger(memicu) pikiran pemirsa.

Lebih jauh lagi, film bukanlah produk budaya yang bersifat pasif, melainkan aktif.

Film memiliki daya pengaruh, baik terhadap proses rekonstruksi budaya maupun

padaproses detruksi budaya suatu masyarakat.44

Dalam Islam juga telah menjelaskan tentang asal mula film, hal ini

terdapat didalam surah Yusuf ayat 15-17 yang berbunyi:

“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar

sumur (lalu mereka masukkan dia) dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami

wahyukan kepada Yusuf ‘Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka

perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi”,(Yusuf: 15)

44 Irini Dewi Wanti, sejarah Industri Perfilman di Sumatra Utara, (Banda Aceh:
BKSNT Banda Aceh, 2011), hal. 2.
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“Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis”

(Yusuf : 16).

“Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba

dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan

serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami

adalah orang-orang yang benar" (Yusuf: 17).

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar,

tetapi dalam pengertian lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan TV. Memang

sejak TV menyajikan film-film seperti yang diputarkan digedung-gedung bioskop

terdapat kecendrungan orang lebih senang nonton dirumah, karena lebih praktis

juga jika perlu membayar.45 Film adalah medium komunikasi masa yang ampuh

sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk juga untuk penerangan dan

pendidikan, bahkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi (to influence) masa

dalam membentuk dan membimbing public opinion.46

Film adalah rekaman gambar bergerak dan ia tidak mesti merekam

kehidupan seperti apa adanya, sesuai dengan spesifikasi teknologi yang

dicapainya, melainkan juga merekam gambar-gambar artifisial, yaitu gambar-

gambar yang direkam, supaya nampak artistik. Pertanyaannya, sejauh mana

gambar-gambar artifisial tersebut mengambalikan kehidupan sebagai kehidupan,

dan bukannya kepentingan estetik.47

45 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jakarta : Rajawali Pers 2009) hal.
139.

46 T.A. Lathief Rounsyadiy ( Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi Dan Informasi),
(Medan: Firma “RIMBOW”, 1989), hal. 183.

47 Philip Cheah, Toni Rayns, dkk, Membaca Film Garin, ( Yogyakarta: Pustaka pelajar,
2002), hal. 56.
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Film bukan hanya sekadar pandangan umum masyarakat awam sebagai

gambar bergerak yang disertai dialog untuk menerangkan jalan sebuah cerita.

Film adalah sebuah rekaman visual yang bergerak yang tanpa dialog sekalipun

dapat menjelaskan cerita, itulah sebuah film.

b. Sejarah Perfilman

Menurut Surgei Eisentein tanggal lahir cinema secara resmi dan diakui

oleh dunia internasional adalah pada tanggal 28 Desember 1895. Dikala itu

Lumiere bersaudara yaitu Louis Lumiere dan Auguste Lumiere, keduanya berhasil

membuat cinematographe,48 yakni alat untuk mengabadikan serentetan potret

objek yang bergerak. Kemudian mereka menyewa sebuah ruang bilyard tua di

bawah tanah untuk mempertunjukkan filmnya yang pertama, hanya dengan

membayar satu franc. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Grand Cafe

yang terletak di Boulevard des Capuccins di Paris, Perancis.

Barulah kemudian perfilman berkembang ke seluruh dunia. Lumiere

bersaudara mempertunjukkan hasil karya mereka kepada publik dengan cara

membeli karcis masuk. Film yang dipertunjukkan itu berupa film tentang para

pekerja pabrik yang pulang kerja, kereta api masuk stasiun, anak-anak main di

pantai, dan sebagainya.

Pertunjukkan yang rutin dilakukan Lumiere bersaudara ini, menjadi cikal

bakal bisnis pertunjukkan film yang menguntungkan. Peristiwa ini sekaligus

menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. Meskipun Max dan Emil

Sklandanowsky muncul lebih dulu di Berlin, Jerman, pada tanggal 1 November

48 Eryl Davies, Buku Saku: Penemuan, (Jakarta:Erlangga, 2001), hal. 128-129.
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1895,namun pertunjukkan Lumiere bersaudara yang diakui kalangan

internasional.49

1) Perfilman di Indonesia

laju perfilman juga terjadi di Indonesia, untuk pertama kalinya yang

berjudul “Lady Van Java”, merupakan sebuah film cerita yang masih bisu

diproduksi pada tahun 1926 di Bandung oleh seorang yang bernama David. Hal

ini terbilang agak tertinggal, karena pada tahun tersebut film-film bersuara sudah

mulai diproduksi di belahan dunia lain. Setelah itu, disusul dengan film lokal

berikutnya yaitu “Eulis Atjih” pada tahun 1927/1928, produksi Krueger

Corporation di Bandung. Hingga tahun 1930, masyarakat pada waktu itu telah

dihidangkan film-film berikutnya, yaitu seperti “Lutung Kasarung”, “Si Conat”

dan “Pareh”. Film-film tersebut merupakan film bisu dan diusahakan oleh orang-

orang Belanda dan Cina.50

Film bicara yang pertama muncul adalah “Terang Bulan”, dibintangi oleh

Roekiah dan R. Mochtar. Film tersebut diangkat dari naskah seorang penulis

Indonesia bernama Saerun. Pada saat perang Asia Timur Raya di penghujung

tahun 1941, perusahaan film yang diusahakan oleh orang Belanda dan Cina itu

akhirnya berpindah tangan kepada pihak pemerintah Jepang. Di antaranya adalah

NV. Multi Film yang diubah namanya menjadi Nippon Eiga Sha, yang

selanjutnya memproduksi film feature dan film dokumenter.

49 T.A. Lathief Rousydiy, Dasar-dasar Rhetorica Komunikasi, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2006), hal.207.

50Elvinaro Aldianto dan Lukiati Komala, Komunikasi masa, (Bandung: Simbiosa
Rakatama Media, 2005), hal. 135-136.
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Jepang telah memanfaatkan film untuk media informasi dan propaganda.

Namun, tatkala bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya,

maka pada tanggal 6 Oktober 1945 Nippon Eiga Sha diserahkan secara resmi

kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Serah terima dilakukan oleh Ishimoto dari pihak Pemerintah Militer

Jepang kepada R.M. Soetarto yang mewakili pemerintah Republik Indonesia.

Sejak tanggal 6 Oktober 1945 lahirlah Berita Film Indonesia (BFI), bersamaan

dengan pindahnya Pemerintah RI dari Yogyakarta, BFI pun pindah dan bergabung

dengan perusahaan Film Negara, yang pada akhirnya berganti nama menjadi

Perusahaan Film Nasional.51

Dengan mempelajari perjalanan perfilman Indonesia maka dapat

dikatakan kita akan belajar memahami secara lebih holistik layaknya menonton

sebuah film ”Historiografi Perfilman Indonesia”. Apalagi sebagaimana

diungkapkan  olehseorang  pakar  teori  film,  Sigfried  Kracauer  bahwa  film

suatu  bangsa, mencerminkan  mentalitas  bangsa  itu  lebih  dari  yang  tercermin

lewat  media artistik lainnya.52

2) Perfilman di Aceh

Di Aceh sendiri, Film baru membentangkan sayap untuk pertama

kalinya, dengan judul “Lawak Apa Lambak” yang diterbitkan oleh Restu Record

dengan pemeran utamanya T. Mukhtaruddin Fatani, SH alias Apa Lambak.53

51 Ibid, hal. 137.
52 Eka Nada Shofa, “MASA-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia: Studi Periode

1957-1968 dan 1992-2000”, Jurnal Komunikasi Massa (Online), VOLL.III, No. 1, Januari (2010),
(Diakses 15 Desember 2017).

53https://ekonomi.kompas.com/read/2009/10/21/02282555/apa.lambak.kembali.ramaikan.
film.komedi.aceh.(Diakses pada tanggal 28 Desember 2017).
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Kepastian ini dapat dilihat pada iklan tentang film Aceh, yang dimuat di koran

Serambi Indonesia pada Kamis, 7 Desember 2000. Setelah film ini mendapat

tempat di pasaran dan hati penonton hingga meraih keuntungan yang baik, maka

setelah itu pihak produser film “Lawak Apa Lambak”

Selanjutnya, pada tahun 2003 muncul pula film-film seperti cinema mini

dengan judul “Cinta Saboh Darah 2” yang disutradarai oleh Mansur Z, dan

diproduseri oleh Aris Dona. Kemudian Film Komedi “Pak Mantri 2”, dengan

Jafar Bayu sebagai sutradara, dan diproduseri pula oleh Fajar Production.54

Setelah bencana gempa bumi yang berujung gelombang raya

menghantam Aceh opada 26 Desember 2004 silam, sebagian besar infrastruktur

banyak yang hancur. Pada tahun-tahun setelahnya, jumlah produksi film Aceh

meningkat dibandingkan sebelumnya. Kebangkitan industri perfilman di Aceh

baru dimulai kembali pada tahun 2005 dan 2006. Di antara film-film yang lahir

masa itu adalah “Apa Lahu, Apa Kapluk, Apa Ganse, Eumpang Breuh 2”.55

Kemudian muncul film yang bertajuk “rumeh”, merupakan sebuah film

yang ditujukan untuk menjaga perdamaian Aceh pasca konflik. Film ini dibuat

atas kerjasama Bank Dunia dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Aceh yang

izin produksainya tahun 2007. Begitu juga dengan “zainab Saction 1” untuk

pertama kalinya terbit di tahun 2013. Pada perkembangan selanjutnya, komunitas

film dokumenter mencoba menerbitkan hasil karya kaum belia Aceh di bidang

film dokumenter. Salah satu organisasi komunitas yang lahir di Aceh adalah

Yayasan Aceh Documentary.

54 Lihat : Kaset “ Pak Meuntri 2” dan “Cinta saboh Darah 2”.
55 Lihat : Kaset “Empang Breuh 2”.
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c. Fungsi Film

Fungsi film pada umumnya, hanya dianggap sebagai bentuk hiburan di

waktu senggang. Disisi lain film juga mempunyai fungsi lebih dari itu. A.W

Widjaja berpendapat film dengan kemampuan visualnya yang didukung dengan

audio yang khas, sangat efektif sebagai media hiburan dan juga sebagai media

pendidikan dan penyuluhan, ia diputar berulangkali pada tempat dan khalayak

yang berbeda.56

Onong Uchjana Effendy juga mengungkapkan pendapat yang hampir

sama. Bahwa fungsi film adalah hiburan, pendidikan dan penerangan. Filmnya

sendiri sudah merupakan sarana hiburan. Orang menonton film tentunya untuk

mencari hiburan, apakah film itu membuat tertawa, mencucur air mata atau

membuat gemetar ketakutan.57

Fungsi film yang diproduksi dan dieksebisikan sering di temui misalnya

fungsi informasional dapat ditemukan pada film berita (newsreel), fungsi

instruksional dapat dilihat dalam film pendidikan, fungsi persuasif terkandung

dalam film dokumenter, sedangkan fungsi hiburan dapat ditemukan pada jenis

film cerita. Perlu diketahui dan diingat bahwasanya setiap film selalu

mengandung unsur hiburan. Film informasional, instruksional, maupun persuasif

selain mengandung pesan yang memungkinkan terlaksananya fungsi juga harus

memberikan kesenangan atau hiburan kepada khalayak. Marselli Sumarno

menambahkan bahwa film selain memiliki empat fungsi tersebut diatas juga

56 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004), hal.126.

57 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), hal.226.
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memiliki suatu nilai artistic. Nilai artistic sebuah film dapat terwujud bila nilai

keartistikannya ditemukan pada seluruh unsurnya.58

Dari berbagai pendapat tersebut, kita pahami bahwa fungsi awalnya dari

sebuah film adalah sebagai hiburan. Namun selain itu fungsi penting lainnya,

yakni sebagai media penerangan (informatif), media pendidikan (edukatif) dan

persuasif.

d. Bentuk-Bentuk Film

Dalam pembuatan sebuah Film terdapat berbagai macam bentuk-bentuk

perfilman antara lain yaitu:

1) Film Cerita (Fiksi)

Film cerita adalah film yang menyajikan kepada public sebuah cerita

yang harus mengandung unsur-unsur yang dapat menyentuh rasa manusia. Film

cerita banyak dikutip dari cerita-cerita lama di dalam kitab suci Al-Qur’an, sejarah

kisah nyata dari kehidupan sehari-hari, bahkan juga cerita khalayak yang baik

yang diolah menjadi film cerita.59

Film fiksi merupakan jenis film yang mengandung suatu cerita yang

lazim dipertunjukkan digedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar dan

film ini di distribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi

topik film bisa berupa fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi,

58 Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika Dalam Film” Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1,
No.1, April (2011),  hal. 131.

59 T. A. LathiefRousydiy, Dasar-dasar... hal 216.



41

sehingga ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari segi gambar

yang artistic.60

Film fiksi menjadi populer, meskipun terbukti sangat populer dengan

khalayak masyarakat yang datang untuk mencari hiburan juga sebagai informasi

dan hal-hal baru yang mereka dapatkan. Film fiksi biasanya sangat sederhana

dansering mengambil bentuk komedi.61

Cara yang paling cepat untuk mengidentifikasi genre film fiksi biasanya

dengan unsur-unsur visual dalam film.Film fiksi mungkin memakan waktu cukup

lama untuk mengetahui genrenya, tapi arti visual yang cenderung segera

muncul.Namun, ada kemungkinan bahwa suara pada menit-menit pertama film

bisa menunjukkan aliran film.Ada dengan musik lucu untuk yang genre komedi,

atau roman dengan musik romantis.62

Film yang tidak “nyata” ini menyajikan kepada khalayak sebuah cerita

yang mengandung unsur-unsur yang dapat menyentuh rasa kemanusiaan.

Sebenarnya semua jenis film tentu mengedepankan hal tersebut. Hanya saja dalam

proses produksinya yang berbeda.

Berikut ini macam-macam jenis atau genre film Fiksi:

a) Action

Action adalah Jenis film yang mengandung banyak gerakan dinamis para

aktor dan aktris dalam sebagian besar adegan film, seperti halnya adegan baku

60 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi masa Suatu Pengantar
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005) hal. 138.

61 Nathan Abrams, Ian Bell and Jan Udris, Studying Film, (New York: Oxford
University Press Inc, 2001), hal. 121.

62 Ibid, hal. 177.
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tembak, perkelahian, kejar mengejar, ledakan, perang dan lainnya. contohnya

seperti Film Indonesia The Raid.

b) Adventure

Adventure adalah Jenis film yang menitik beratkan pada sebuah alur

petualangan yang sarat akan teka teki dan tantangan dalam berbagai adegan film.

c) Animation

Animation adalah Jenis film kartun animasi dengan berbagai alur cerita.

Biasanya genre film ini memiliki sub genre hampir sama dengan genre utama film

non animasi.

d) Biography

Biography adalah Jenis film yang mengulas sejarah, perjalanan hidup atau

karir seorang tokoh, ras dan kebudayaan ataupun kelompok.Seperti Habibi &

Ainun.

e) Comedy

Comedy adalah Jenis film yang dipenuhi oleh adegan komedi dan

leluconsebagai benang merah alur cerita film.

f) Crime

Crime adalah Jenis film yang menampilkan skenario kejahatan criminal.

g) Drama

Drama adalah Jenis film yang mengandung sebuah alur yang memiliki

sebuah tema tertentu seperti halnya percintaan, kehidupan, sosial, dan lainnya.

h) Romance
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Romance adalah Jenis film yang berisikan tentang kisah percintaan

Contohnya adalah film twilight.

i) Family

Family adalah Jenis film tentang kekeluargaan yang juga sangat cocok

untuk dapat di saksikan bersama keluarga Contoh: Garuda Di Dadaku.

j) Fantasy

Fantasy adalah Jenis film yang penuh dengan imajinasi dan fantasy

seperti The Lord of The Ring.

k) Film-Noir

Film Noir adalah sebuah istilah sinematik yang digunakan untuk

menggambarkan gaya film Hollywood yang menampilkan drama drama kriminal,

khususnya yang menekankan keambiguan moral dan motivasi seksual.

l) History

History adalah Jenis film yang mengandung cerita masa lalu sesuai

dengan kejadian dan peristiwa yang telah menjadi sebuah sejarah.63

2. Film Dokumenter

Film Dokumenter (Documentary film) didefinisikan oleh Robert Flaherty

sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan (Creative treatment of actuality).”

Film Dokumenter merupakan hasil interprestasi pribadi (Pembuatnya) mengenai

kenyataan tersebut. Misalnya, seorang sutradara ingin membuat film dokumenter

mengenai para pembantik di kota pakalongan, maka ia akan membuat naskah

63 Mansor bin Puteh, Kritikan Film Mansor bin Puteh, (Kuala lumpur: Zan Corporate
Communications Sdn Shd, 1995), hal. 74.
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yang ceritanya bersumber pada kegiatan para pembatik sehari-hari dan sedikit

merekayasa agar menghasilkan kualitas film cerita dengan gambar yang baik.64

Film dokumenter merupakan salah satu ketegori film nonfiksi yang

dimaksudkan untuk mendokumentasikan beberapa aspek realitas, terutama untuk

tujuan instruksi atau mempertahankan catatan sejarah. Ada empat kriteria yang

menerangkan bahwa dokumenter adalah film nonfiksi:

a) Setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian

sebenarnya, tanpa interpretasi imajinatif seperti halnya dalam film fiksi.

Bila pada fiksi latarbelakang (setting) adegan dirancang, pada

dokumenter latarbelakang harus spontan otentik dengan situasi dan

kondisi asli (apa adanya).

b) Yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa yang

nyata (realita), sedangkan pada film fiksi cerita berdasarkan karangan

(imajinatif).

c) Bila film dokumenter memiliki interpretasi kreatif, makan dalam film

fiksi yang dimiliki adalah interpretasi imajinatif.

d) Sebagai sebuah film nonfiksi, sutradara melakukan observasi pada

peristiwa yang nyata, lalu melakukan perekaman gambar sesuai apa

adanya.

Selain itu film dokumenter juga bisa digunakan untuk berbagai

maksud dan tujuan diantaranya untuk menyebar informasi atau betrita.

Biografi, pengetahuan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, propaganda,

64 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi masa Suatu Pengantar
(Bandung : Simbiosa Rekatama Media 2005) hal. 138.
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dan lain sebagainya. Adapun dalam penyajian faktanya, film dokumenter

dapat menggunakan beberapa metode :

a. Merekam langsung

Film dokumenter dapat merekam langsung pada saat

peristiwa itu benar-benar terjadi. Produksi dengan menggunakan

metode ini bisa selesai dengan waktu yang singkat, bahkan hingga

berbulan-bulan  atau bertahun-tahun lamanya. Disamping itu, hal-

hal yang perlu diperhatikan jika ingin membuat film dokumenter

yang merekam secara langsung dengan melakukan riset yang

mendalam terlebih dahulu, siapkan kamera disetiap kondisi untuk

merekam hal-hal penting dan juga harus menyediakan tempat

penyimpanan data yang besar.

b. Merekontruksi Ulang

Sebuah fil dokumenter yang direkontruksi ulang dilakukan

untuk sebuah peristiw yang pernah terjadi. Film dokumenter jenis

ini menggunakan pengadeganan dan persiapan teknis layaknya

film fiksi

Selain adegan yang direkontruksi kembali, film dokumenter

jenis ini tetap berisikan wawancara yang menjelaskan secara rinci

sebuah peristiw serta apa yang mereka pikirkan dan rasakan saat

itu.

Terkadang, dokuenter jenis ini bisa menggunakan pelaku

asli dalam peristiwa. Bisa juga menggunakan pemain lainnya yang
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di arahkan sehingga sesuai karakternya dengan pelaku asli.

Tentunya arahan tersebut harus sesuai dengan hasil riset dan

wawancara terhadap pelaku asli dalam kejadian tersebut.

Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau

plot, dalam dokumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan.

Lebih jauh lagi dapat diuraikan bahwa film dokumenter memiliki

beberapa hal penting, yakni bahwa film memiliki:

a. Artistik yang tidak hanya pada garapan, namun juga memilih peristiwa

yang dihadirkan.

b. Pesan moral dari sudut pandang dan dari berbagai hal.

c. Ideologis yang berasal dari film yang diproduksi.65

Film dokumenter juga memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah

expository, direct cinema/observational, dan cinema verite.

a. Expository

Expositiry adalah bentuk dokumenter yang menampilkan pesan

kepadapenonton secara langsung melalui presenter atau narasi berupa teks

maupun suara. Kedua media tersebut berbicara sebagai orang ketiga kepada

penonton (ada kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan dengan penonton).

Penjelasan presenter maupun narasi cenderung terpisan dari alur cerita film.

Mereka memberikan komentar terhadap apa yang sedang terjadi dalam adegan,

65 Jurnal Imaji Edisi 3, Film Dokumenter dalam Perkembangan Suatu Komunitas
Olahraga, dengan Media Tayang Digital, (Jakarta: FFTV IKJ, 2011), hal. 120.
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ketimbang menjadi bagian dari adegan itu sendiri. Itu sebabnya, pesan atau point

of view dari expositiry sering kali dielaborasi lewat suara atau teks ketimbang

lewat gambar.dan jika pada film fiksi gambar disusun berdasarkan kontinuitas

waktu dan tempat yang berasaskan aturan tata gambar, maka pada

expositorygambar disusun sebagai penunjang argumentasi yang disampaikan

lewat narasi dan presenter,berdasarkan naskah yang sudah dibuat dengan prioritas

tertentu.66

b. Direct Cinema/Observational

Aliran ini muncul akibat ketidak puasan para pembuat dokumenter

terhadap gaya expository. Pendekatan observatis utamanya merekam

kejadiansecara spontan dan natural. Itulah sebabnya aliran ini menekankan

kegiatan shooting yang informal, tanpa tata lampu khusus atau hal-hal lain yang

telah dirancang sebelumnya. Kekuatan jenis dokumenter ini adalah pada

kesabaran pembuat film untuk menunggu kejadian-kejadian signifikan yang

berlangsung di hadapankamera.

Ada beberapa pembuat film yang menerapkan hal ini dalam tahap

pengambilan gambar. namun hal ini membutuhkan kesabaran yang tinggi dan

waktu yang relatif banyak untuk menyelesaikan pengambilan gambar. karena itu

lah hanya beberapa orang saja yang menganggap ini tantangan, akan mengambil

langkah direct cinema.

Para penekun direct cinema berkeyakinan bahwa lewat pendekatan yang

baik, pembuat film beserta kameranya akan diterima sebagai bagian dari

66 Chandra Tanzil, Rhino Arief iansyah, Tony Trimarsanto, Pemula dalam
FilmDokumenter: Gampang-gampang Susah, ( Jakarta: In-Docs, 2010), hal. 7.
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kehidupan subjeknya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, keberadaan pembuat

film dan kamera sudah tidak disadari lagi oleh subjek beserta keluarganya.

Pembuat film berusaha agar keberadaan mereka sedikit mungkin berpengaruh

terhadap kehidupan para subjeknya.

Tentunya hal ini mensyaratkan proses pendekatan terhadap subjek

dibangun dalam jangka waktu yang relatif panjang dan intens. Perkenalan di awal

berperan penting, pembuat film berperan penting, pembuat film berusaha bergaul

seakrab mungkin dengan subjek sambil membangun kepercayaannya.Hal ini bisa

dilakukan di tahap riset.Setelah pembuat film merasa kehadirannya di lingkungan

subjek sudah tidak lagi dirasa asing atau dipertanyakan, barulah pembuat film

memperkenalkan kamera.

c. Cinema Verite

Berbeda dengan kaum direct cinema yang cenderung menunggu krisis

terjadi, kalangan cinema verite justru melakukan intervensi dan menggunakan

kamera sebagai alat pemicu untuk memunculkan krisis. Dalam aliran ini, pembuat

film cenderung dengan sengaja melakukan provokasi untuk memunculkan

kejadian-kejadian tak terduga.67

Dalam arti lainnya, pembuat film dengan aliran ini menganggap bahwa

provokasi yang ia berikan akan memberi dampak yang positif terhadap film yang

akan ditayangkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa efek negatif juga

akan timbul terhadap subjek maupun terhadap masyarakat yang menonton.

67 Chandra Tanzil, Rhino Ariefiansyah, Tony Trimarsanto, Pemula...hal. 10.
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Kalangan cinema verite berpendapat bahwa kehadiran pembuat film dan

kamera akan memperngaruhi keseharian subjek. Subjek dianggap memiliki

agenda sendiri dalam proses pembuatan film dokumenter. Oleh karena itu,

ketimbang berusaha membuat subjek mengabaikan kehadiran pembuat film dan

kamera, kamera malah digunakan sebagai alat provokasi untuk memunculkan

krisis atau ide-ide baru yang spontan dari kepala subjek.68

Pendekatan ini menyadari adanya proses representasi yang terbangun

antara pembuat film dengan penonton seperti halnya pembuat film dengan

subjeknya.  Itu  sebabnya,  pembuat  film  aliran  ini  tidak  ‘bersembunyi’  saat

shooting, mereka malah menempatkan diri sebagai penyampai isu, sehingga tidak

jarang mereka tampil di depan kamera.

3. Film Cartoon

Film Kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian

besar film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat kita tertawa karena

kelucu-lucuan dari para tokoh pemainnya. Namun ada juga film kartun yang

membuat iba penontonnya karena penderitaan tokohnya. Sekalipun tujuan utama

menghibur, dapat pula film kartun memiliki unsur pendidikan, minimal akan

terekam bahwa kalau ada tokoh jahat dan tokoh baik. Maka pada akhirnya tokoh

baik yang selalu menang.69

e.Unsur-Unsur dalam Sineas (Filmaker)

Film merupakan hasil karya bersama atau hasil kerja kolektif. Dengan

katalain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja sejumlah unsur atau

68 Ibid. Hal. 12.
69 Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi masa.... hal. 194.
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profesi. Unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film

antaralain:produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera musik, editor,

pengisi dan penata suara, aktor-aktris.70

1) Produser

Unsur paling utama pembuatan film adalah produser. Karena

produserlah yang menyandang atau mempersiapkan dana yang dipergunakan

untuk pembiayaan produksi film. Produsermerupakan pihak yang bertanggung

jawab terhadap berbagaihal yang diperlukan dalam proses pembuatan film. Selain

dana, ide atau gagasan, produser juga harus menyediakan naskah yang akan

difilmkan, serta sejumlah hal lainnya yang diperlukan dalam kaitan proses

produksi film.

2) Sutradara

Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggung jawab

terhadap proses pembuatan film di luar hal-hal yang berkaitan dengan dana dan

properti lainnya. Karena itu biasanya sutradara menempati posisi sebagai “orang

penting kedua” di dalam suatu tim kerja produksi film. Di dalam proses

pembuatan film, sutradara bertugas mengarahkan seluruh alur dan proses

pemindahan suatu cerita atau informasi dari naskah skenario ke dalam aktivitas

produksi.

70 Diakses pada tanggal 8 september 2017 melalui http : //www.ka
jianpustaka.com/pengertian-sejarah-dan-unsur-unsur-film.html.
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3) Penulis Skenario

Skenario film adalah naskah cerita film yang ditulis dengan berpegang

pada standar atau aturan-aturan tertentu. Skenario atau naskah cerita film itu

ditulis dengan tekanan yang lebih mengutamakan visualisasi dari sebuah situasi

atau peristiwa melalui adegan demi adegan yang jelas pengungkapannya. Jadi,

penulis skenario film adalah seseorang yang menulis naskah cerita yang akan

difilmkan. Naskah scenario yang ditulis penulis skenario itulah yang kemudian

digarap atau diwujudkan sutradara menjadi sebuah karya film.

4) Penata Kamera

Penata kamera atau popular juga dengan sebutan kameramen adalah

seseorangyang bertanggungjawab dalam proses perekaman kerja pembuatan film.

Karena itu, seorang penata kamera atau kameramen dituntut untuk mampu

menghadirkan cerita yang menarik, mempesona dan menyentuh emosi penonton

melalui gambar demi gambar yang direkamnya di dalam kamera. Di dalam tim

kerja produksi film, penata kemera memimpin departemen kamera.

5) Penata Artistik

Penata artistik menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang

diproduksi. Sebelum suatucerita divisualisasikan ke dalam film, penata artistik

setelah terlebih dulu mendapat penjelasan dari sutradara untuk membuat

gambaran kasar adegan demi adegan didalam sketsa, baik secara hitam putih

maupun berwarna. Tugas seorang penata artistik di antaranya menyediakan

sejumlah sarana seperti lingkungan kejadian, tatarias, tata pakaian, perlengkapan-

perlengkapan yang akan digunakan para pelaku.
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6) Penata Musik

Penata musik adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab

sepenuhnya terhadap pengisian suara musik tersebut. Seorang penata musik

dituntut tidak hanya sekadar menguasai musik, tetapi juga harus memiliki

kemampuan atau kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan yang disampaikan

oleh film.

7) Editor

Baik atau tidaknya sebuah film yang diproduksi akhirnya akan

ditentukan pula oleh seorang editor yang bertugas mengedit gambar demi gambar

dalam film tersebut. Jadi, editor adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung

jawab dalam proses pengeditan gambar.

8) Pengisi dan Penata Suara

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran

atau pemain film. Jadi, tidak semua pemeran film menggunakan suaranya sendiri

dalam berdialog di film. Penata suara adalah seseorang atau pihak yang

bertanggung jawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara yang

terekam dalam sebuah film. Didalam tim kerja produksi film, penata suara

bertanggung jawab memimpin departemen suara.

9) Bintang Film

Bintang film atau pemeran film dan biasa juga disebut aktor dan aktris

adalah mereka yang memerankan atau membintangi sebuah film yang diproduksi

dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita film tersebut sesuai

skenario yang ada. Keberhasilan sebuah film tidak bisa lepas dari keberhasilan
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para aktor dan aktrisdalam memerankan tokoh-tokoh yang diperankan sesuai

dengan tuntutan skenario. Pemeran dalam sebuah film terbagi atas dua, yaitu

pemeran utama (tokoh utama) atau pemeran pembantu (piguran).

f. Proses Pembentukan Film

1) Ide Cerita

Proses awal pembentukan film yaitu menemukan ide cerita. Ide

merupakan pijakan yang dipakai untuk memulai segalanya. Ide cerita sebuah film

sesungguhnya bisa berasal dari manapu, tanpa ada batas ruang dan waktu. Bisa

berasal dari cerita orang lain, yang rampa sengaja kita dengarkan, bisa berasal dari

bacaan buku, majalah, koran, radio, televisi, hasil penelitian dan lainnya. Sumber-

sumber ide inilah pada akhirnya pembuat film akan mecoba menjadikan

membentuknya dalam film. Tentu, ide yang menari harus dilatarbelakangi adanya

keperntingan si pembuat film itu sendiri.71

Jadi Ide dalam sebuah film, bukan sekedar satu hal pokok yang ingin

dilontarkan. Pesan, dalam sebuah film juga menjadi satu kepentingan baik itu

dokumenter maupun fiksi.

2) Riset

Riset merupakan proses kedua setelah menentukan ide cerita, Riset

sebuah film biasa lebih banyak di lakukan ketika memproduksi film dokumenter,

sedangkan dalam proses pembuatan film fiksi hanya sekedar untuk mencari data-

71 Tonny TrimarsantoRenita, Renita Catatan Proses Membuat Film Dokumenter, (Jawa
Tengah: Rumah Dokumenter, 2011), hal. 11.

.
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data tambahan yang diperlukan sebagai penunjang informasi berkaitan dengan ide

dari film yang akan kita buat.

Riset dalam memproduksi sebuah film dokumenter itu sangat penting.

Riset adalah upaya mengupulkan fakta dan data tentang apa yang diingikan dalam

film nantiknya. Riset dilakukan, manakala pembuat film sudah mempunyai ide

dasar tentang apa yang akan diwujudkan.72

Film dokumenter tidak bisa diciptakan dengan imajinasi saja. Film akan

menjadi menarik, manakala ada konflik. Film dokumenter jelas akan bebeda

dengan memproduksi film fiksi. Jika membuat film fiksi, maka adegan penuh

konflik yang mengurai airmata, menusuk emosional bisa dibangun dengan

sekedar duduk didepan komputer dan sutradara bisa membuat adegan yang

dramasti. Maka dari itu dalam dokumenter posisi riset menjadi suatu hal yang

penting.

3) Sinopsis

Sinopsis memiliki arti penting dalam pembuatan skenario, yaitu sebagai

pijakan. Kita akan kesulitan membuat skenario apabila kita tidak tahu sinopsis

ceritanya. Akan sama sulitnya kita akan membuat sinopsis apabila tidak

mempunyai ide cerita. Menulis sinopsis pendek akan sangat membantu dalam

produksi.

Menulis sebuah syari’at untuk menjadi sebuah film, tentu butuh

perbendaharaan kata yang mengandungi makna visual. Artinya, ketika membaca

sbuah kalimat, akan langsung bisa merangkai dan ada gambaran visualnya. Jangan

72 Ibid. Hal.20.
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pernah menuliskan kalimat dengan kata yang tidak mengadung arti visual atau

sulit divisualkan.73

Tujuan lain dibuatnya sinopsis adalah untuk memberikan informasi

terpenting dari sebuah karya kepada pembaca atau penikmatnya dalam format

yang lebih singkat. Sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui intisari

cerita. Sinopsis hanya dibuat sebanyak satu sampai tiga halaman.

4) Treatment

Treatment adalah pengembangan jalan cerita dari sebuah sinopsis yang di

dalamnya berisi plot secara detail namun cukup padat. Treatment bisa diartikan

sebagai kerangka skenario yang tugasnya adalah membuat sketsa dari penataan

konstruksi dramatik. Dalam bentuk sketsa ini kita akan mudah memindah-

mindahkan letak urutan peristiwa agar benar-benar tepat.

Treatment merupakan deskripsi setiap adegan untuk menampilkan alur

cerita atau uraian ringkas secara deskriptif, bukan tematis yang dikembangkan

dari sinopsis, melainkan dengan bahasa visual tentang suatu episode cerita, atau

ringkasan dari rangkaian suatu peristiwa. Artinya, dalam membuat treatment

bahasa yang digunakan adalah bahasa visual. Sehingga apa yang dibaca dapat

memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilihat atau direkam. penulisan

treatmen sama dengan kita menceritakan kembali pengalaman menonton film

kepada orang lain, dimana kita bercerita bagaimana kronologis jalan cerita film

tersebut.74

73 Ibid. Hal.31.
74 http://lemonteaasammaniscinta.blogspot.co.id/2011/02/sinopsis-treatment-dan-

naskah/diakses pada 5 September 2017.
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5) Storyboard

Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun,

sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan.

Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari

sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene.

Storyboard merupakan konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik

dan media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, termasuk audio

dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan gambar, huruf dan

warna, serta tata letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh

sasarannya. Dalam pembuatan film atau karya animasi Storyboard ini wajib

direncankan dahulu bagi professional dalam membuat film, baik film pendek

maupun panjang. Dengan menggunakan Storyboard akan lebih m udah untuk

mengambil adegan apa yang akan dilakukan.75 Namun demikian dalam

pembuatan storyboard belum menggunakan istilah-istilah teknis-teknik video,

penggunaan istilah teknis baru dilakukan pada pembuatan shooting skript.

6) Shooting Script

Pembuat film tidak saja butuh imajinasi dalam membuat film. Tetapi,

membutuhkan deskripsi alur film lebih jelas lagi dan kemampuan untuk

menggunakan perangkat teknis. Biasanya setelah alur cerita selesai, pembuat film

akan melakukan jabaran dari alur cerita yang sudah ada. Namanya, Shooting

Script. Yakni, deskripsi dari ide, alur film yang telah terjabarkan dalam

pendekatan yang lebih teknis.

75 http://vanillabluse.blogspot.co.id/2016/03/penjelasan-tentang-desain-skenario/. (diakses
pada 6 September 2017)
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Shooting Script ini menjadi alat kerja lapangan pada saat shooting. Maka,

bahasa yang ditulis mengandung makna visual. Dengan kata lain, mudah

divisualkan, direkam kamera. utnuk memudahkan dalam proses pengambilan

gambar, maka Shooting Script akan membantu persoalan-persoalan teknik

dilapangan, baik itu mengenai jadwa pengambilan, dimana pengambilan gambar,

siapa dan peristiwa yang akan direkam bahakan sampai kepada shoot apa saja

yang akan di ambil.76

g. Tahapan Produksi Film

1) Pra Produksi

a) Analisis IdeCerita

Sebelum membuat cerita film, harus menentukan tujuan pembuatan

film. Apakah hanya sebagai hiburan, mengangkat fenomena, pembelajaran atau

pendidikan, dokumenter, ataukah menyampaikan pesan moral tertentu. Hal ini

sangat perlu agar pembuatan film lebih terfokus,terarahdansesuai.Jika tujuan

telah ditentukan maka semua detail cerita dan pembuatan film akan terlihat dan

lebih mudah. Jika perlu diadakan observasi dan pengumpulan data dan faktanya.

Maka bisa dengan membaca buku, artikel atau bertanya langsung kepada

sumbernya.77

1) Ide film dapat diperoleh dari berbagai macam sumber antara lain:

Pengalaman pribadi penulis yang menghebohkan.

76Trimarsanto, Tonny, Renita, Renita Catatan Proses Membuat FilmDokumenter, (Jawa
Tengah: Rumah Dokumenter,2011), hal. 42.

77Alamsyah, Perspektif Dakwah Melalui Film, (Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.III, No.
1,Desember 2012), hal.201.
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2) Percakapan atau aktifitas sehari-hari yang menarik untuk difilmkan,

cerita rakyat atau dongeng.

3) Biografi seorang terkenal atau berjasa.

4) Adaptasi dari ceritadi komik, cerpen, atau novel, dari kajian musik,

dll.

b)Menyiapkan Naskah

Jika penulis naskah sulit mengarang suatu cerita, maka dapat mengambil

cerita dari cerpen, novel ataupun film yang sudah ada dengan diberi adaptasi yang

lain. Setelah naskah disusun maka perlu diadakan Breakdown naskah. Breakdown

naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat film.78

c) Menyusun Jadwal dan Budgeting

Jadwal atau working schedule disusun secara rinci dan detail, kapan,

siapa saja, biaya dan peralatan apa saja yang diperlukan, dimana serta batas

waktunya. Termasuk jadwal pengambilan gambar, scene dan shot keberapa yang

harus diambil, kapan dan  dimana  serta  artisnya  siapa. Lokasi  sangat

menentukan  jadwal  pengambilan gambar. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat

menyusun lokasi biaya:79

1) Penggandaan naskah skenario film untuk crew dan pemain.

2) Penyediaan kaset video.

3) Penyediaan CD blank sejumlah yang diinginkan.

4) Penyediaan property, kostum, make-up.

5) Honor untuk pemain dan konsumsi.

78 Ibid.
79 Ibid.Hal. 202.
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6) Akomodasi dan transportasi.

7) Menyewa alat jika tidak tersedia.

d) Hunting Lokasi

Memilih dan mencari lokasi atau setting pengambilan gambar sesuai

naskah. Untuk pengambilan gambar di tempat umum biasanya memerlukan surat

ijin tertentu. Dalam hunting lokasi perlu diperhatikan berbagai resiko seperti

akomodasi, transportasi, keamanan saat shooting, tersedianya sumber listrik, dan

lain-lain. Setting yang telah ditentukan skenario harus betul-betul layak dan tidak

menyulitkan pada saat produksi. Jika biaya produksi kecil, maka tidak perlu

tempat yang jauh dan memakan banyak biaya.

e) Menyiapkan Kostum dan Property

Memilih   dan   mencari   pakaian   yang   akan   dikenakan   tokoh

cerita   beserta propertinya. Kostum dapat diperoleh dengan mendatangkan

desainer khusus ataupun cukup membeli atau menyewa namun disesuaikan

dengan cerita skenario. Kelengkapan produksi menjadi tanggung jawab tim

property dan artistik.80

f) Menyiapkan Peralatan

Untuk mendapatkan hasil film atau video yang baik maka diperlukan

peralatan yang lengkap dan berkualitas. Peralatan yang diperlukan dalam film

minimalis :

1) Clipboard, Proyektor, Lampu. Kabel Roll, TV Monitor.

2) Kamera video S-VHS atau Handycam, Pita atau Tape

80 Ibid.
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3) Mikrophone clip-on wireless. Tripod Kamera.

g) Casting Pemain

Memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita

film. Dapat dipilih langsung ataupun dicasting terlebih dahulu. Namun hal ini

hanya berlaku pada film fiksi.

2) Produksi

a) Tata Setting

Set construction merupakan bagunan latar belakang untuk keperluan

pengambilan gambar. Setting tidak  selalu  berbentuk  bangunan  dekorasi  tetapi

lebih menekankan bagaimana membuat suasana ruang mendukung dan

mempertegas latar peristiwa sehingga mengantarkan alur cerita secara menarik.

b) Tata Suara

Untuk menghasilkan suara yang baik maka diperlukan jenis mikrofon

yang tepat dan  berkualitas.  Jenis microfon yang  digunakan  adalah  yang

mudah  dibawa,  peka terhadap sumber suara, dan mampu meredam noise

(gangguan suara) di dalam dan di luar ruangan.81

c) Tata Cahaya

Penataan cahaya dalam produksi film sangat menentukan bagus tidaknya

kualitas teknik film tersebut. Seperti fotografi, film juga dapat diibaratkan

melukis dengan menggunakan cahaya. Jika tidak ada cahaya sedikitpun maka

kamera tidak akan dapat merekam objek.

81Ibid. Hal. 203.
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Penataan cahaya dengan menggunakan kamera video cukup

memperhatikan perbandingan Hi light (bagian ruang yang paling terang) dan

shade (bagian yang tergelap) agar tidak terlalu tinggi atau biasa disebut hight

contrast. Sebagai contoh jika pengambilan gambar dengan latar belakang lebih

terang dibandingkan dengan artist yang sedang melakukan acting, kita dapat

gunakan reflektor untuk menambah cahaya. Reflektor dapat dibuat sendiri dengan

menggunakan styrofoam atau aluminium foil yang ditempelkan di karton tebal

atau triplek, dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.  Perlu  diperhatikan

juga  tentang  standart  warna  pencahayaan  film  yang dibuat  yang  disebut

white  balance.  Disebut white  balance karena  memang  untuk mencari standar

warna putih di dalam atau di luar ruangan, karena warna putih mengandung

semua unsur warna cahaya.82

d) Tata Kostum (Wardrobe)

Pakaian yang dikenakan pemain disesuaikan dengan isi cerita.

Pengambilan gambar dapat dilakukan tidak sesuai nomor urut adegan, dapat

meloncat dari scene satu ke yang lain. Hal ini dilakukan agar lebih mudah, yaitu

dengan mengambil seluruh shot yang terjadi pada lokasi yang sama. Oleh

karenanya sangat erlu mengidentifikasi kostum pemain. Jangan sampai adegan

yang terjadi berurutan mengalami pergantian kostum. Untuk mengantisipasinya

maka sebelum pengambilan gambar dimulai para pemain difoto dengan kamera

digital terlebih dahulu atau dicatat kostum apa yang dipakai. Tatanan rambut,

82 Ibid.
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riasan, kostum dan asesoris yang dikenakan dapat dilihat pada hasil foto dan

berguna untuk shot selanjutnya.

e) Tata Rias

Tata rias pada produksi film berpatokan pada skenario. Tidak hanya

pada wajah tetapi juga pada seluruh anggota badan. Tidak membuat untuk lebih

cantik atau tampan tetapi lebih ditekankan pada karakter tokoh. Jadi unsur

manipulasi sangat berperan pada teknik tata rias, disesuaikan pula bagaimana

efeknya pada saat pengambilan gambar dengan kamera. Membuat tampak tua,

tampak sakit, tampak jahat atau baik, dan lain-lain.83

3) Pasca Produksi

a) Proses Editing

Secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan

membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Dalam

kegiatan ini seorang editor akan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang

diambil oleh juru kamera. Tugas editor antara lain sebagai berikut:84

1) Menganalisis skenario bersama sutradara dan juru kamera

mengenai kontruksi dramatisnya.

2) Melakukan  pemilihan shot yang  terpakai  (OK)  dan  yang

tidak  (NG)  sesuai shooting report.

3) Menyiapkan bahan gambar dan menyusun daftar gambar yang

memerlukan efek suara.

4) Berkonsultasi dengan sutradara atas hasil editingnya.

83 Alamsyah,Perspektif Dakwah...., hal. 204.
84 Ibid.Hal. 205.
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5) Bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  keselamatan  semua

materi  gambar  dan suara yang diserahkan kepadanya untuk

keperluan editing.

b) Review hasil Editing

Setelah film selesai diproduksi maka kegiatan selanjutnya adalah

pemutaran film tersebut secara intern. Alat untuk pemutaran film dapat

bermacam-macam, dapat menggunakan VCD/DVD player dengan monitor TV,

ataupun dengan PC (CD-ROM) yang diproyeksikan dengan menggunakan LCD

(Light Computer Display). Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil

editing. Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario maka

dapat segera diperbaiki.

c) Presentasi dan Evaluasi

Setelah pemutaran film secara intern dan hasilnya dirasa telah menarik

dan sesuai dengan gambaran skenario, maka film dievaluasi bersama-sama dengan

kalangan yang lebih luas. Kegiatan evaluasi ini dapat melibatkan:85

1) Ahli cinematografi, untuk mengupas film dari segi atau unsur

dramatikalnya.

2) Ahliproduksifilm, untuk mengupas film dari segi teknik, baik

pengambilan gambar, angle, teknik lighting, dan lain-lain.

3) Ahli editingfilm (Editor), untuk mengupas dari segi

teknikeditingnya.

85Ibid.
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4) Penonton atau penikmat film, penonton biasanya dapat lebih

kritis dari para ahli atau pekerja film. Hal ini dikarenakan

mereka mengupas dari sudut pandang seorang penikmat film

yang mungkin masih awam dalam pembuatan film.

Dari serangkaian kegiatan presentsi dan evaluasi film karya para sineas

ini kemudian dihasilkan masukan dan juga kritik yang membangun.Sehingga

diharapkan sineas dapat lebih menghasilkan karya-karya yang bagus dan bermutu

menurut penikmat ataupun pengamat film.
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan.

Efektif dan sistematisnya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh

metode yang digunakan. Tanpa metode tentu saja sebuah penelitian tidak akan

berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam

penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis peneliatian kualitatif

deskriptif untuk mendapatkan hasil penilitian yang lengkap.

Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk

mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam

keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja di lapangan yang sistematis,

terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat

ilmiahnya atau serangkain kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang

bersifat sewajarnya. Dan juga penelitian kualitatif yang menekankan pada quality

atau hal yang terpenting dari sesuatu tersebut. Terpenting dari sesuatu itu bisa

berupa kejadian/fenomena/gejala sosial.86

Kriyantono mendefenisikan tujuan dari penilitian kualitif untuk

menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan analisis

yang mendalam. Penilitan deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau

melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran

86Djam’an Satori, AanKomariah, MetodologiPenelitianKualitatif, Cet Ke-3 (Bandung:
Alfabeta 2011), hal. 22.



66

yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok

permasalahan.87

Metode kualitatif ini digunakan peniliti untuk menelaah makna

(pemaknaan informan), memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan

makna-makna yang diberikan kepada hal tersebut, dan agar peneliti memperoleh

pemahaman yang keprehensif (holistik) terhadap fenomena yang diteliti.88 Dalam

hal ini fenomena yang dimaksud adalah Strategi Aceh Documentary dalam

melahirkan Sineas Muda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Yayasan Aceh Documentary.

Tepatnya di Jl. T. Umar No. 266A, Lt. II, Baiturahman, Banda Aceh. Sedangkan

yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Pengurus Aceh Documentary,

Anggota Aceh Documentary Competition dan Aceh Documentary Junior tahun

2015 dan 2016, dan kalangan pemuda Aceh yang bukan Sineas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.89 Dalam

Kamus Bahasa Indonesia subjek berarti orang, tempat, atau benda yang sedang

diamati.90

87Rachmat Kriyantono, Teknik PraktisRisetKomunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006),

hal. 56.
88DeddyMulyana, MetodologiPenelitianKomunikasi, (Bandung :Remaja PosdaKarya,

2008), hal. 5.
89 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu sosial, (Yogyakrta: UII Press, 2007),

hal. 77.
90 W.J.S. Poerwadarminta, KamusUmum..., hal. 862.
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Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. 91

Objek penelitian juga merupakan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk

mendapatkan data secara lebih terarah.92 Maka dari itu, objek dalam penelitian ini

fokus terhadap strategidari Aceh Documentary dalam melahirkan Sineas Muda.

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai

informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai sebagai

pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.93 Jadi informan

adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti

terkait dengan penelitian yang ingin dilaksanakan.94

Adapun kriteria yang peneliti pakai untuk menentukan informan pada

penelitian ini adalah Subjek dalam penelitian ini adalah dari kalangan pengurus

yayasan Aceh Documentary, pengurus program Aceh Documentary, Anggota

Aceh Documentary Competition dan Aceh Documentary Junior tahun 2015 dan

2016, relawan Aceh Documentary dan kalangan pemuda Aceh yang bukan Sineas.

Data Informan dari pengurus dan Sineas Muda Aceh Documentary

No Nama Informan Jabatan

1 Azhari Head Departemen

2 Munzir Manager Program ADC

3 Miko Sineas ADJ 2016

4 Fadhilah Sari Sineas ADC 2016

91 Ibid. hal. 622.
92 Anton Dajan, Pengantar Metode Statistik, (Jakarta: Perpustakaan PLC: LP3ES, 2011),

hal. 21.
93 Muhammad Idrus, Metode Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal, 77.
94 Ibid. hal. 62.
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5 Nindi Mutiara Sineas ADJ 2015

6 Agussalim Sineas ADC 2015

Data Informan Relawan Aceh Documentary dan Non Sineas

No Nama Informan Status

1 Hanifah Murzan Non Sineas

2 Agam Badrul Ulya Non Sineas

3 Reza Fahlevi Relawan Aceh Doc

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperolehdibagimenjadi 2, yakni data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek

penelitian. Data sekunder diperoleh dari pengamatan dan studi pustaka. Langkah-

langkah pengumpulan data sebagaiberikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang

harus dikumpulkan dalam penelitian.95 Observasi disini adalah Observasi

partisipatif. Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

95 Djam’an Satori, AanKomariah, Metodologi PenelitianKualitatif, Cet Ke3 (Bandung:
Alfabeta, 2011), hal. 105.
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dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap

perilaku yang tampak.

b. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview, yang dikutip dalam bukunya

Sugiyono berjudul Memahami Penelitian Kualitatif. Wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu.96 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara semiterstruktur yaitu jenis wawancara yang sudah termasuk

dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara dokumentasi yaitu mengambil

beberapa foto kegiatan yayasan. Yakni penulis menggunakan teknik ini

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang relevan

dalam penelitian ini. Termasuk dokumentasi dalam bentuk tertulis di

Yayasan Aceh Documentary.

96 Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif, Cet Ke-7 (Bandung: Alfabeta 2012),  Hal,
72.
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif

teoriinterpretasi transkrip hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang

telahterkumpul. Tahapan langkah analisis data yaitu: pengumpulan data

hasilobservasi,wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka, kemudian

mengelompokkannya, memilih dan memilih data lalu kemudian menganalisisnya .

Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang akan menjawab

rumusan masalah. Setelah semua data diperoleh di lapangan yang sudah

menggunakan berbagai cara dan sistem untuk mendapatkan data. Setelah itu data

tersebut diklasifikasikan dan dianalisis dengan menempuh langkah-langkah

berikut:

a. Obesrvasi: Melihat karya-karya film para sineas yang dilahirkan dari

lembaga Aceh Documentary.

b. Wawancara: metode wawancara peneliti dengan membuat pertanyaan

kepada informan atau subjek penelitian yang telah dirujuk oleh

pembimbing.

c. Dokumentasi: dokumen atau data yang didapatkan dan diberikan oleh para

informan atau subjek penelitian.

d. Kajian Pustaka: mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan strategi,

organisasi, komunikasi organisasi, dan film.

Semua data yang diperoleh dibahas melalui metode deskriptif, karena

dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta
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didiskripsikan dalam bentuk tulisan yang dipandang sebagai karya ilmiah. Dengan

menggunakan metode ini juga seluruh data yang didapatkan akan dapat

dipaparkan secara lebih umum dan dapat dijabarkan lebih luas. Hal ini ditempuh

dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta di lapangan sehingga

memberi jawaban terhadap strategi Aceh Documentary dalam melahirkan sineas

muda.



72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Aceh Documentary

Aceh Documentary adalah pusat lembaga edukasi dan pengembangan

produksi film dokumenter yang berwawasan, berkarakter, serta berkontribusi pada

keberhasilan industri film dokumenter lokal dan nasional.Lembaga Aceh

Documentary pertama kali digagas oleh Azhari pada tanggal 28 Februari 2013.

Pada awalnya lembaga ini berada di bawah Yayasan Khadam Nanggroe yaitu

yayasan yang mengelola pendidikan dan kebudayaan Aceh, hingga pada tanggal 9

Oktober 2014 lembaga ini mempunyai payung hukum sendiri dan menjadi

Yayasan Aceh Documentary dengan Nomor AHU-0007425.50.80.2014. Khusus

daerah Aceh, lembaga Yayasan Aceh Documentary merupakan sebuah lembaga

pertama yang berfokus pada film dokumenter.97

Adapun tujuan yang melatar belakangi terbentuknya Aceh Documentary

ini karena ingin mengangkat sisi kekuatan dan pendidikan, budaya, lingkungan,

ekonomi, social, dan tsunami Aceh tahun 2004 menjadi pengalaman dan

pembelajaran di masa mendatang. Kemudian pihak Aceh Documentary berupaya

memberi citra positif Aceh ke dunia luar dalam berkontribusi di bidang industry

kreatif.Dengan melahirkan sineas-sineas muda Aceh yang berketerampilan

menuju tingkat nasional maupun internasional menjadi warna baru bagi perfilman

97Dokumen profil Aceh Documentary dari ketua umum Aceh Documentary tahun 2016.
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Aceh guna mewujudkan generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam

penyampaiaan ide, gagasan, dan inspirasi Indonesia.

Khusus di daerah Aceh, lembaga Aceh Documentary merupakan sebuah

lembaga pertama yang berfokus pada bidang film documenter.Seiring

bertambahnya minat anak muda Aceh terhadap film dokuenter, Aceh

Documentary mulai mendirikan satu lembaga yang beralamat di Jln. Teuku Umar

No. 266A Seutui, Banda Aceh.  Selain itu, Aceh Documetary merupakan sebuah

tempat menyatukan para ahli pembuat film dalam memberikan pembelajaran bagi

calon-calon sineas film di Aceh.

Yayasan Aceh Documentary terletak di Jln. Teuku Umar No. 266A

kelurahan Seutui, kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh. Luas lahan dan

bangunannya adalah 80m2 dengan bangunan fisik berlantai dua dan berbatasan

dengan:

 Sebelah utara berbatasan dengan pertokoan daerah Seutui

 Sebelah selatan berbatasan dengan pertokoan daerah Seutui

 Sebelah barat berbatasan dengan perumahan penduduk daerah Seutui

 Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Raya Teuku Umar, Seutui, Banda

Aceh

2. Visi dan Misi Aceh Documentary

Visi Aceh Documentary adalah “Menjadikan film sebagai medium

perubahan untuk Aceh lebih baik”. Adapun misinya adalah “Merespon fenomena

sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, kesehatan yang terjadi di Aceh
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lewat medium film dan melahirkan sineas-sineas muda Aceh dengan karya yang

mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional”.

Di samping visi dan misi, Aceh Documentary juga memiliki beberapa

target.

Target Jangka Panjang (10 tahun)

 Aceh menjadi kiblat film dokumenter nasional

 Lahirnya film-film yang membawa perubahan lebih baik bagi Aceh

Target Jangka pendek (1 Tahun)

 Membangun infrastruktur yayasan

 Menciptakan SDM yang menunjang pengembangan film di Aceh.

 Membuat jejaring komunitas film lokal dan nasional

 Menciptakan ruang apresiasi film di Aceh

 Membuat kajian-kajian film terhadap isu yang muncul di nasional dan

internasional.

3. Kepengurusan Yayasan Aceh Documentary

Berikut ini merupakan kepengurusan yang masih menjabat hingga

periode tahun 2018 :

 Management
Jamaluddin Phonna : Director
Rizki Amelia : Secretarist
Oriza Sativa : Finance

 Program Departemen
Azhari : Head Departemen
Munzir : Program Manager Of Aceh Doc Comptation
Irza Ulya : Program Manager Of Aceh Doc Junior
Astina Ria : Program Manager Aceh Doc Forum
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 Production Depart
Amri :HeadDepartemen
Suhiel Bustami : Production Specialists

 Creative Depart
Abdullah Syatari : Head Departemen
Aried Riyadi : Production Specialists
Muhammad Rizal : Production Specialists

 Partnership Depart
Faisal Ilyas : Head Departemen
M. Fauzi : Staff
Cut Ervida Diana : Staff
Rita Js : Staff

 Support Team
Arziqi Mahlil : Web Contents
Zikrullah : Photografer
Maulidia : Assistant Finance

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Aceh Documentary kota Banda Aceh.

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui

wawancara mendalam dan observasi langsung dengan berpedoman pada kisi-kisi

instrument yang telah disusun sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana strategi Aceh Documentary dalam Melahirkan Sineas Muda.

1. Program Aceh Documentary

Setelah melalui proses penelitian, penulis menilai terdapat dua katagori

program yang digegas Aceeh Documentary dalam upaya peningkatan mutu

perfilman Aceh. Yang pertama melalui lahirnya sineas-sineas muda dan yang ke-
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dua dengan menumbuhkan Antusias masyarakat terhadap film-film yang

beredukasi. Berikut ini merupakan program-program Aceh Documentary :

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam upaya mencetak sineas-sineas

muda, Aceh Documentary mengadakan berbagai program yang terdiri dari

program utama dan program pendukung.

1. Program Utama

a. Aceh Documentary Competition (ADC)

Aceh Documentary Competition (ADC) merupakan program pertama

yang digagas oleh yayasan Aceh Documentary sejak tahun 2013 hingga sekarang

dan menjadi sebuah wadah bagi anak-anak muda Aceh. program ini menjadi

media dan kompetisi bagi pemuda Aceh yang kreatif dan kritis mengangkat fakta

peristiwa agar menjadi sebuah inspirasi perubahan.

Calon sineas yang boleh mendaftar berkisar dari usia 20 tahun sampai 31

tahun. Namun, banyak dari kalangan mahasiswa yang mengikuti program ini,

karena mahasiswa umumnya lebih kritis memandang bahwa sebuah permasalahan

dapat memunculkan ide cerita yang cukup menarik untuk dituangkan ke dalam

film.

b. Aceh Documentary Junior (ADJ)

Kemudian disusul dengan Aceh Docomentary Junior(ADJ) yang

merupakan program untuk mendidik pelajar agar menjadi sutradara-sutradara

muda.Aceh Documentary Junior (ADJ) merupakan kompetisi yang serupa dengan

Aceh Documentary Competition (ADC), namun program ADJ ini dikhususkan

untuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).
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Melihat pengalaman daerah lain di Indonesia yang memberikan nilai-nilai

positif pada tingkatan pelajar. Pihak Aceh Documentary membuat Program Aceh

Documentary Junior, yaitu program untuk mendidik pelajar tingkat SMA

sederajat menjadi sutradara-sutradara muda, dan film-film mereka dapat menjadi

kritikan, motivasi dan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Diadakannya programini dilatarbelakangi pandangan bahwa sekolah

menengah atas (SMA) merupakan generasi muda yang masih ideal dalam melihat

dunia sekitar. Untuk itu mereka layak diberi ruang agar bisa memberikan apa

yang mereka harapkan sehingga film yang mereka buat tersebut dapat menjadi

media bagi mereka untuk turut serta menyumbangkan pemikirannya.

2. Program Pendukung

a. Aceh Documentary Forum (ADF)

Adapun Aceh Documentary Forum (ADF) adalah medium distribusi bagi

film-film karya sineas, berupa program kajian dan apresiasi dengan

menonton.Forum apresiasi hasil karya film melalui kegiatan diskusi, bedah film

dengan menghadirkan kalangan praktisi dan pembuat filmnya dengan tujuan

membuka ruang dialog terkait relevansi isu yang diangkat pada film tersebut

dengan kondisi kekinian.

b. Aceh Film Festival (AFF) dan Award Night (Malam Penghargaan)

Dari serangkaian program Aceh Documentary, puncaknya ada pada

program Aceh Film Festival (AFF) yang diiringi dengan Award Night (malam

penghargaan). Event ini merupakan ajang apresiasi dan edukasi bagi penggiat film
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lokal maupun nasional. Dewan juri akan menilai hasil karya para sineas yang

dikompetisikan,kemudian film yang dinilai terbaik akan diberi penghargaan.

2. Mekanisme Program ADC dan ADJ dalam Melahirkan Sineas Muda

Mekanisme merupakan cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan

sebagainya).98 Aceh Documentary dalam menjalankan programnya untuk

melahirkan sineas-sineas muda juga mempunyai mekanisme tersendiri,

diantaranya :

1. Sosialisasi

2. Penerimaan Ide Cerita

3. Seleksi Peserta

4. Workshop film

5. Riset

6. Present Forum

7. Komitmen peserta

8. In House Training

9. Produksi

10. Penayangan dan Penganugerahan

Sebelumnya peneliti melakukan penelitian diAceh Documentary, peniliti

mendatangi Kantor Sekretariat Aceh Documentary, yang terletak di Jalan Teuku

Umar No. 266A Lantai II, Baiturrahman, Banda Aceh.Kondisi kantor tersebut

tampak sepi. Namun pintunya tetap terbuka.Hanya terlihat beberapa finalis Aceh

Documentary Competation (ADC) yang didampingi oleh supervisinya sedang

98 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. Diakses pada tanggal 06 Juni 2018.
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mengedit vidio, sedangkan pengurus Aceh Documentary kebanyakan mereka

sibuk bekerja di tempat lain. Adapun sebahagian anggota Aceh Documentary

lainnya sedang tidur dan beristirahat.Kemudian peneliti menemui salah seorang

anggota Aceh Documentary tersebut, dan meminta data dari informan yang telah

peneliti tentukan sebelumnya.Berdasarkan data dari informan yang peneliti ajukan

melalui wawancara, berikut ini merupakan hasil penelitian yang peneliti dapatkan.

a. Eksistensi Anggota Aceh Documentary

Setelah diadakannya ADC dan ADJ, dari sekian banyak peserta yang

mengikuti kedua program tersebut, hanya beberapa saja yang masih fokus

melanjutkan kinerjanya dalam menghasilkan karya baru.Miko contohnya.Miko,

yang awalnya belum tau apa-apa tentang film, akhirnya dia menerima

penghargaan di Festival Film Toraja. Baginya, dalam mengikuti program ADJ,

terdapat pelajaran yang sangat mengesankan dan pengalaman tersendiri. “Jika kita

berkeinginan terus aktif dalam dunia perfilman, mereka pasti mau

membimbing.Namun, jika kita ingin vakum, berarti itu pilihan kita,” kata Miko.99

Berbeda dengan Miko, lain halnya dengan Sari.Ia memutuskan untuk tidak lagi

bergelut dalam dunia film. Alasannya, ia sering berpergian ke luar kota, dan

baginya membuat film harus menuntut berada di satu kota produksi dalam rentan

waktu yang lama dan itu sengat melelahkan. “Karena buat film tu capek, banyak

waktu yang akan tersita, juga tenaga, apalagi dana. Apalagi kalau yang dari

99 Hasil wawancara dengan alumni Aceh Documentary Junior  tahun 2016, Miko, pada
tanggal 20 Juni 2018, melalui via telepon.
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daerah, abis selesai malam anugerah pasti langsung balik ke daerahasal , rasanya

kayak langsung putus hubungan dengan mereka,” ujar Sari.100

a. Strategi  Aceh Documentary dalam Meningkatkan Jumlah Sineas Muda

Program-program yang diadakan oleh pihak Aceh Docuentary ini

bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat terpendam para sineas muda yang

memiliki ide-ide cemerlang, dengan mengasah dan membimbing mereka agar

mengetahui dan menerapkan cara membuat film yang baik dan benar.

Dari serangkaian program Aceh Documentary, terdapat dua sasaran yang

menjadi fokus utama yayasan ini dalam melahirkan sineas muda. Untuk pelajar,

gagasan Aceh Documentary melahirkan program Aceh Documentary Junior

(ADJ). kemudian  untuk kalangan umum, gagasan Aceh Documentary melhirkan

gagasan Aceh Documentary Competition.Azhari berharap dengan diadakannya

program tersebut mereka dapat menjadi para sineas muda yang melahirkan karya-

karya film yang berkualitas baik dari segi isi, suara, dan pengambilan

gambarnya.101 Disamping itu, melahirkan sineas muda tidak terjadi dengan

sendirinya, tahap demi tahap sudah pasti dilalui oleh mereka (pihak Aceh

Documentary).

Penerimaan ide cerita film merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh

peserta yang ingin menjadi para sineas muda. Satu tim terdiri dari 2 anggota,

peserta diwajibkan mengisi form yang tersedia di website dan memaparkan ide

cerita yang ingin mereka filmkan. Setelah semua ide cerita terkempul, pihak Aceh

100 Hasil wawancara dengan alumni Aceh Documentary Competition 2016 , Fadhilah
Sari, pada tanggal 18 Juni 2018, di kampong Ateuk Jawo, Banda Aceh.

101Hasil wawancara dengan pengurus Aceh Documentary, Azhari, pada tanggal  26 Juni,
di sekretariat Aceh Documentary.
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Documentary menyeleksi 10 ide cerita terbaik dari keseluruhan ide cerita

lainnya.Para peserta yang ide ceritanya terpilih tersebut, diundang untuk

mengikuti workshop.Tahap ini berlangsung selama 4 hari, peserta mendapatkan

materi dasar pembuatan film mulai dari riset, penyutradaraan, manajemen

produksi, dan sinematografi.102

Setelah mendapatkan pemahaman dasar mengenai perfilman, para peserta

dipulangkan kembali dan diberi waktu selama 20 hari untuk melakukan riset

mendalam mengenai ide cerita mereka kemudian mengisi form ke-2.103 Peserta

harus dapat memaksimalkan waktu 20 hari untuk mendalami ide cerita mereka

karena akan ada tahapan eliminasi. Pada tahapan ini dilakukan present forum, para

peserta diberi waktu untuk mempresentasikan ide cerita mereka di depan dewan

juri. Kemudian pihak juri menyeleksi 5 ide cerita terbaik yang layak difilmkan.

Peserta dari 5 ide cerita terbaik tersebut dituntut harus memiliki

komitmen untuk menyelesaikan serangkaian tahapan sampai filmnya

terselesaikan. Komitmen tersebut dinyatakan dalam sebuah surat perjanjian dan

apabila melanggarnya akan diberi sanksi yang tegas. Sebelum memulai proses

produksi, para calon sineas diwajibkan mengikuti In House Training yang

berlangsung selama 7 hari.104Tahapan ini berbentuk karantina, para peserta

diberikan pemahaman mengenai pembuatan film secara mendalam. Hal ini karena

saat proses produksi dan pasca produksi, posisi mereka adalah sebagai sineas yang

mencakup segala bidang mulai dari produser, sutradara, penulis scenario, penata

102Dokumen Term Of Reference (TOR) Program Aceh Documentary Competation dan
Junior dari Manager Program tahun 2016.

104Ibid.
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kamera, penata artistik, penata musik, editor, pengisi suara dan lain sebagainya

yang dibutuhkan saat proses produksi dan pasca produksi berlangsung.

Semua tahap tersebut ditempuh sebagai bekal bagi mereka untuk

menyelsaikan filmnya.Keseluruhan data audio visual yang awalnya terkumpulkan

dalam bentuk tulisan harus diterjemahkan dalam bentuk gambar dan suara.Pihak

Aceh Documentary memberikan waktu 10 hari bagi mereka.105 Setelah kelima

film ini siap diproduksi, penentuan film terbaik nantinya akan diumumkan pada

Award Night (malam penghargaan).

Agar dapat melahirkan sineas-sineas muda, Aceh Documentary

mengadakan program Aceh Documentary Competition (ADC) dan Aceh

Documentary Junior (ADJ). Namun, dalam penerapannya, terjadi penurunan

jumlah karya film dari tahun 2015 ke tahun 2016. Yang membedakan antara dua

ajang yang sama di tahun yang berbeda tersebut adalah, pada tahun 2016 ada

workshop dan riset secara mendalam sebagai bagian dari rangkaian acara,

sedangkan tahun 2015 belum ada.

Di samping itu, perbedaannya adalah, pada tahun 2015 program ADC dan

ADJ masih banyak disupport oleh tim pengurus Aceh Documentary, terutama

dalam hal pengambilan gambar, editing, dan lain-lain. Adapun pada tahun 2016,

pesertanya sudah mulai mandiri untuk mengejakan semua bagian dalam

pembuatan film. Jadi, pada tahun 2015, peserta hanya diarahkan untuk menjadi

sutradara, sedangkan pada tahun 2016 peserta telah dididik dan dilatih untuk

105Ibid.
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melakoni semua tugas dan peran dalam film, termasuk menjadi aktris dan

aktornya.

Terjadinya penurunan jumlah karya film sineas muda dari 2015 ke 2016

memang disengaja oleh pihak Aceh Documentary, yang tujuannya adalah untuk

meningkatkan mutu perfilman yang dihasilkan. Hal ini terbukti dengan adanya

perbedaan mekanisme lomba, sebagaimana disebutkan di atas. Menanggapi

persoalan ini, Azhari juga mengungkapkan hal yang senada :

“Maksud kualitas sebenarnya adalah bagaimana film yang dibuat sineas

dari Aceh Documentary ini bisa memberikan efek positif untuk dunia ide

cerita dalam filmnya, bukan hanya sebatas mengikuti lomba saja, karena

secara angka jumlah peserta lebih banyak tapi sineas terhenti pada karya

itu saja dan tidak melanjutkannya.”106

Hal senada juga diungkapkan oleh Munzir selaku pengurus program yang

saat ini menjabat sebagai manager program Aceh Documentary Competition.

Menurutnya dalam penyeleksian ide cerita dari para finalis, tidak semua ide cerita

yang mereka kirimkan dapat difilmkan. Ada kriteria-kriteria khusus dan tema

yang telah ditentukan. Semua hal ini harus dapat disesuaikan dengan ide cerita

yang mereka kirimkan sehingga mengandung nilai-nilai pembelajaran dan bukan

sebagai hiburan semata. “kami tidak bisa memaksa untuk mematokkan harus

diproduksi lima ide cerita dari para finalis. Karena yang kami pertimbangkan

adalah isi dari filmnya nanti”.107

106Hasil wawancara dengan pengurus Aceh Documentary, Azhari, pada tanggal  26 Juni
2018, di sekretariat Aceh Documentary.

107Hasil wawancaradengan pengurus program Aceh Documentary, Munzir, pada tanggal
12 Agustus 2018, di Stui, Banda Aceh.
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Program-program yang diadakan oleh Aceh Documentary ini mengundag

beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Bagi sebagian pengamat, seperti

Hanifah Murzan, ADC dan ADJ ini sudah sepatutnya diselenggarakan, karena

menurutnya dunia perfilman dapat menarik perhatian seluruh kalangan

masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa.

“Merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa ketika para sineas muda di

Aceh mampu membuat karya film terbaik mereka yang bahkan bisa

mencapai taraf nasional.Hal itu pun menjadi sebuah motivasi untuk

seluruh masyarakat lainnya yang mungkin memiliki bakat dalam dunia

perfilman,” katanya.108

Pandangan berbeda datang dari Agam Badrul Ulya. Menurutnya, sebuah

film akan membosankan bila pengambilan gambarnya monoton dan temanya

tentang itu-itu saja. “Jangan melulu tentang alam, tentang human interest, tentang

kuliner. Buat sesuatu yang beda,” komentarnya.109

Disamping itu, meski bebrapa program Aceh Documentary diperuntukan

kepada para sineas. Aceh Documentary tidak menutup ruang bagi para pemuda-

pemuda di Aceh yang ingin bergabung atau sekedar bertukar pendapat dengan

para anggota Aceh Documentary. hal ini juga diungkapkan oleh Reza Fahlevi

yang sempat berstatus sebgai relawan di Aceh Documentary.

108 Hasil wawancara dengan kalangan non sineas, Hanifah MUrzan, pada tanggal 02 Juli
2018, di Darussalam.

109 Hasil wawancara dengan kalangan non sineas, Agam Badrul Ulya, pada tanggal 02
Juli 2018, di Darussalam.
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“Dulu awalnya saya bergabung menjadi relawan Acrh Documentary saya

tidak tau apa-apa mengenai perfilman. Namun semenjak saya diajak untuk

sering mengikuti kegiatan di Aceh Documentary dan membantu setiap

kegiatan mereka, saya mulai memahami banyak mengenai perfilman dan

sekrang saya telah fokus di dunia perfilman di komunitas saya sendiri”110

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Strategi Aceh Documentary dalam Melahirkan Sineas-sineas Muda

Dalam upaya melahirkan sineas-sineas muda, Aceh Documentary

mengandalkan dua program utamanya, yakni Aceh Documentary Competion

(ADC) dan Aceh Documentary Junior (ADJ). Tidak hanya sebatas mengadakan

kedua perlombaan tersebut, Aceh Documentary juga membimbing dan

mengarahkan para sineas muda bagaimana cara membuat film yang baik dan

benar, sehingga ketika dewasa para sineas muda ini menjadi film maker yang

terasah dan mumpuni.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber, khususnya

Azhari selaku pengurus Aceh Documentary, tidak hanya ADC dan ADJ yang

diadakan oleh Aceh Documentary sebagai program rutinnnya.Mereka juga

mengadakan Aceh Documentary Forum (ADF) dan Aceh Film Festival (AFF).

ADF merupakan medium distribusi bagi film-film karya sineas, berupa program

kajian dan apresiasi dengan menonton. Adapun AFF adalah event puncak yang

diadakan oleh Aceh Documentary yang diiringi dengan Award Night (malam

110 Hasil wawancara dengan relawan Aceh Documentary, Reza Fahlevi, pada tanggal 12
Agustus 2018, di Darussalam.
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penghargaan), yang merupakan ajang apresiasi dan edukasi bagi para penggiat

film lokal maupun nasional.

Bagi penulis, keempat program tersebut (ADJ, ADC, ADF, dan AFF)

sudah merupakan langkah yang tepat dalam melahirkan, mengasah, dan menuntun

para sineas muda, dan juga menunjukkan jalan bagi para sineas muda untuk lebih

produktif lagi ke depannya. Berbekal ilmu yang diperoleh semenjak ADJ dan

ADC, para sineas muda akan terus berkarya, dan pada waktunya berkesempatan

mengikuti ajang AFF. Menang dan kalah itu biasa.Mendapat penghargaan di AFF

merupakan suatu pencapaian yang patut disyukuri.Tidak mendapat penghargaan

pun tak masalah, yang penting para sineas sudah menunjukkan kemampuan

terbaiknya, dan kesempatan tersebut menjadi modal pengalaman untuk menjadi

lebih baik di masa mendatang.

Dalam wawancara tersebut, penulis juga menanyakan “mengapa pada

tahun 2016 terjadi penurunan jumlah karya yang dihasilkan melalui melalui

program-program Aceh Documentary?”.Azhari menerangkan bahwa Aceh

Documentary mulai mempertimbangkan kualitas dari film tersebut. Artinya,

hanya ide-ide cerita yang dirasa layak dan memiliki nilai edukasi yang akan

difilmkan. Oleh sebab itu, terjadi penurunan jumlah karya film yang dilahirkan

oleh Aceh Documentary setelah tahun 2015. Bagi penulis, ini dapat dimaklumi,

mengingat jumlah produksi film karya sineas muda semakin hari pastinya akan

terus bertambah. Kalau hanya mengedepankan kuantitas dibanding kualitas, maka

hal itu akan menjadi tidak ada artinya. Film yang berkualitas baik tentunya akan

diapresiasi secara positif oleh masyarakat.
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Tidak hanya penjelasan dari Azhari selaku salah satu anggota pengurus

Aceh Documentary, penulis juga memperoleh testimoni dari para sineas muda.

Dengan sejumlah pertanyaan yang kurang lebih sama, jawaban mereka cukup

beragam. Namun begitu, terdapat kesamaan dari jawaban mereka.Mereka merasa

senang dan berterima kasih kepada pihak Aceh Documentary karena telah

mendidik mereka agar terampil membuat film, termasuk menjadi sutradara, secara

profesional. Dengan jawaban yang diberikan para sineas muda ini, penulis

menilai, Yayasan Aceh Documentary cukup berhasil dalam hal tidak hanya

melahirkan para sineas muda, namun juga menjadikan mereka sebagai ‘produk

jadi’ pelaku perfilman yang layak jadi penerus.

Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran

organisasi yang mendukung kekuatan internal dan eksternal, perumusan kebijakan

yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai.

2. Analisis Teori yang Digunakan

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Strategi.Teori ini

dikembangkan oleh Steiner dan Minner, dalam teori ini dikatakan strategi adalah

penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi yang mendukung

kekuatan internal dan eksternal, perumusan kebijakan yang tepat, sehingga tujuan

dan sasaran utama organisasi tercapai.111dapat disimpulkan bahwa di dalam

strategi terdapat kesatuan rencana yang terpadu untuk keperluan pencapaian

tujuan.Setiap pencapaian tujuan organisasi perlu alternatif strategi yang

dipertimbangkan dan harus dipilih.Strategi sangat perlu dihubungkan dengan

111 George Steiner dan John Minner, Manajemen Statistik, (Jakarta ,Erlangga: 1990),
hal.20.
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lingkungan organisasi, sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi.

Kemudian strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh organisasi dan

sangat memerlukan evaluasi strategi yang ditetapkan.

Hal ini juga berdasarkan strategi yang diterapkan oleh pihak Aceh

Documentary dalam melahirkan sineas Muda.Dalam upaya menumbuhkembangkan

bakat perfilman bagi pemuda-pemuda Aceh, yayasan Aceh Dokumentary tentunya

membutuhkan sebuah perencanaan yang dapat mewujudkan tujuannya dalam

meningkatkan perfilman di Aceh melalui tangan dan ide kreativ para pemuda.Alternatif

strategi yang dapat mewujudkan tujuan dari Aceh Documentary tersebut adalah melalui

penerapan program-program yang menjadi sarana ataupun wadah dalam menampung

bakat perfilman pemuda Aceh.

Maka dari itu, peneliti melihat berdasarkan teori yang dikemukan oleh stainner

dan minner.Jelas bahwa dalam pencapaian tujuan Aceh Documentary untuk melahirkan

sineas-sineas muda, pihak yayasan Aceh Documentary perlu didukung keberadaan

strategi yang efektif.Hal ini agar perencanaan yang telah disusun melalui tahapan-tahapan

dalam menjadikan seorang yang bukan sineas menjadi seorang sineas dapat berjalan

dengan baik kepada calon finalis sineas muda Aceh.Dengan demikian kebutuhan secara

timbal balik atau kebutuhan finalis sineas muda Aceh dengan kebutuhan yayasan Aceh

Documentary dapat terpenuhi.Sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat

dilakukan sesuai dengan kemampuan dan strateginya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Eksistensi anggota pengurus Aceh Documentary diukur dari produktifitas

mereka dalam kontribusinya di bidang perfilman.

2. Strategi Aceh Documentary dalam melahirkan sineas muda adalah dengan

dua program andalannya, yakni Aceh Documentary Competition (ADC)

dan Aceh Documentary Junior (ADJ). Sejak tahun 2016, Aceh

Documentary lebih mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Ini

terlihat dari dikuranginya jumlah film yang diproduksi dalam tahun

tersebut.

B. Saran

Berikut beberapa saran dan masukan dari sejumlah pihak, terkait dengan

upaya Aceh Documentary melahirkan sineas-sineasmuda.

1. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan beragam komentar dari para

sineas muda.Ada yang mengatakan bahwa andil para pengurus Aceh

Documentary dalam mengasah bakat para sineas muda sangat

mempengaruhi kinerja mereka ke depannya. Namun sebagian peserta ada

yang tidak tertarik lagi bergelut di dunia film karena beberapa alasan

seperti jauhnya jarak tempat dia tinggal dan lamanya waktu yang

dibutuhkan untuk membuat film sehingga dia merasa jenuh. Oleh sebab
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itu, pihak Aceh Documentary hendaknya keep contact dan menjaga

silaturrahmi dengan para sineas muda, dan mendiskusikan apa saja

kendala yang dihadapi para peserta untuk ditemukan solusinya.

2. Menurut pengakuan beberapa non-sineas, kurangnya publikasi dan

promosi menjadi kendala dalam memajukan perfilman di Aceh, khususnya

film-film yang diproduksi oleh sineas-sineas muda. Untuk itu, di masa

mendatang, publikasi dan promosi perlu ditingkatkan.

3. Sebagai daerah bersyariat, tentunya setiap kegiatan apapun tidak terlepas

dari pesan-pesan agama. Maka dari itu peran Aceh Documentary dalam

menngkatklan perfilman di Aceh bukan hanya melahirkan sineas-sineas

muda dengan teori-teori film saja, namun diharapkan juga mampu

memperdalam unsur-unsur atau nilai-nilai dakwah kepada para finalis

ADC dan ADJ dalam setiap tahapannya.
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WAWANCARA DENGAN PENGURUS

ACEH DOCUMENTARY

1. Profil dan struktur Yayasan Aceh Documentary.

2. Apakah yang dimaksud dengan ADC (Aceh Documentary

Competition) dan ADJ (Aceh Documentary Junior)?

3. Bagaimana proses lahirnya program ADC dan ADJ ?Apa tujuan dari

terbentuknya program ADC dan ADJ?

4. Bagaimana tahapan program ADC dan ADJ pada tahun 2015 dan

2016?

5. Mengapa ada penurunan jumlah karya yang dihasilkan melalui

program Aceh Documentary pada tahun 2015 dan 2016?

6. Apa strategi yang dilakukan Yayasan Aceh documentary dalam

meningkatkan karya-karya film di Aceh?



WAWANCARA DENGAN SINEAS DARI

PROGRAM ADC TAHUN 2015

1. Bagimana pemahaman dan pengetahuan anda mengenai perfilman

sebelum dan sesudah mengikuti ADC 2015?

2. Apa yang anda lakukan di bidang perfilman selepas mengikuti ADC

2015?

3. Sebagai sineas muda, apakah pihak yayasan Aceh Documentary

masih membimbing anda untuk terus berkarya dalam bidang

perfilman?



WAWANCARA DENGAN SINEAS DARI

PROGRAM ADJ TAHUN 2015

1. Bagimana pemahaman dan pengetahuan anda mengenai perfilman

sebelum dan sesudah mengikuti ADJ 2015?

2. Apa yang anda lakukan di bidang perfilman selepas mengikuti ADJ

2015?

3. Sebagai sineas muda, apakah pihak yayasan Aceh Documentary

masih membimbingAnda untuk terus berkarya dalam bidang

perfilman?



WAWANCARA DENGAN SINEAS DARI

PROGRAM ADC TAHUN 2016

1. Bagimana pemahaman dan pengetahuan anda mengenai perfilman

sebelum dan sesudah mengikuti ADC 2016?

2. Apa yang anda lakukan di bidang perfilman selepas mengikuti ADC

2016?

3. Sebagai sineas muda, apakah pihak Yayasan Aceh Documentary

masih membimbing anda untuk terus berkarya dalam bidang

perfilman?



WAWANCARA DENGAN SINEAS DARI

PROGRAM ADJ TAHUN 2016

1. Bagimana pemahaman dan pengetahuan anda mengenai perfilman

sebelum dan sesudah mengikuti ADJ 2016?

2. Apa yang anda lakukan di bidang perfilman selepas mengikuti ADJ

2016?

3. Sebagai sineas muda, apakah pihak Yayasan Aceh Documentary

masih membimbing anda untuk terus berkarya dalam bidang

perfilman?



WAWANCARA DENGAN NON-SINEAS

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai perfilman ?

2. Apakah anda tertarik membuat film ?

3. Apakah Anda mengetahui kompetisi perfilman yang dibuat oleh

Yayasan Aceh Documentary melalui program ADC dan ADJ?

4. Bagaimana pandangan Anda mengenai karya film dari para sineas di

Aceh?



WAWANCARA DENGAN RELAWAN

ACEH DOCUMENTARY

1. Kenapa mau berkontribusi sebagai relawan Aceh Documentary?

2. Apa yang didapatkan semenjak menjadi relawan di Aceh

Documentary?

3. Apakah semenjak bergabung menjadi relawan di Aceh Documentary

tidak berkeinginan membuat film dengan mengikuti program ADC

atau ADJ?



WAWANCARA DENGAN PENGURUS PROGRAM

ACEH DOCUMENTARY

1. Apakah yang dimaksud dengan program ADC (Aceh Documentary

Competition) dan ADJ (Aceh Documentary Junior)?

2. Bagaimana proses lahirnya program program ADC dan ADJ?

3. Apa tujuan dari terbentuknya program ADC dan ADJ?

4. Bagaimana tahapan program ADC dan ADJ pada tahun 2015 dan

2016?

5. Mengapa ada penurunan jumlah karya yang dihasilkan melalui

program Aceh Documentary padatahun 2015 dan 2016?

6. Apa strategi yang dilakukan Yayasan Aceh documentary dalam

meningkatkan karya-karya film di Aceh?
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