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Abstract 

Pasar Terapung Muara Kuin is one of traditional market in Banjarmasin, 

South Kalimantan. The uniqueness of this market is the seller uses rowboat to sell 

and for having transaction happens in the river. As the time goes by, this market 

being left by people because of the development  of transportation technology 

which more advance. This research will make a documenter film about 

information of Pasar Terapung Muara Kuin, which is expected to be appealing to 

maintain and preserve existences of Pasar Terapung Muara Kuin in this 

globalization era. 
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Pasar Terapung Muara Kuin merupakan salah satu pasar tradisional yang 

ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keunikan dari pasar ini adalah para 

pedagangnya yang berjualan dengan menggunakan perahu dan proses transaksi 

jual beli yang terjadi diatas air. Seiring perkembangan zaman, pasar ini mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat, karena perkembangan teknologi transportasi yang 

semakin maju. Dalam penelitian ini, dirancang sebuah film dokumenter yang 

berisikan tentang informasi Pasar Terapung Muara Kuin, yang diharapkan dapat 

menghimbau masyarakat dalam menjaga dan melestarikan keberadaan Pasar 

Terapung Muara Kuin di zaman modern ini. 
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1. Pendahuluan

Pasar Terapung Muara Kuin adalah sebuah pasar tradisional di Banjarmasin,

Kalimantan Selatan yang berada diatas sungai Barito di muara sungai Kuin. 

Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar ini berlangsung diatas air dengan 

menggunakan perahu yang disebut dengan jukung. Pasar Terapung Muara Kuin 

juga merupakan sebuah obyek wisata air yang ada di Banjarmasin. Namun, seiring 

perkembangan zaman Pasar Terapung Muara Kuin  mulai ditinggalkan oleh 

masyarakat dan jumlah pedagang yang berjualan pun semakin sedikit. 

Perkembangan zaman modern yang semakin mempermudah masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya sehari - hari terwujud dengan berkembangnya 

pasar modern didarat dan alat transportasi yang semakin maju. Maraknya 

pembangunan pasar modern, membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja 

di pasar modern. Selain mudah dijangkau, produk - produk yang disediakan lebih 

beraneka ragam dibandingkan dengan pasar terapung[1]. 

Perkembangan sistem teknologi informasi diharapkan dapat membantu 

dalam penyampaian informasi mengenai potensi wisata di pasar terapung. Salah 

satu media penyampai informasi adalah melalui film dokumenter. Film 

dokumenter adalah rekaman kejadian atau peristiwa dalam bentuk audio visual 

yang tercipta tanpa ada unsur rekayasa berdasarkan asas sinematografi. 

Melalui perancangan film dokumenter mengenai Pasar Terapung Muara 

Kuin maka diharapkan penyampaian informasi Pasar Terapung Muara Kuin 

sebagai obyek wisata yang patut dijaga dan dilestarikan keberadaannya dapat 

tersampaikan kepada masyarakat. 

2. Kajian Pustaka

Kegiatan di pasar terapung banyak menarik perhatian para sineas untuk

mengimplementasikannya kedalam sebua film dokumenter. Film dokumenter 

pertama adalah sebuah film dokumenter yang berjudul “Pasar Terapung – 

Floating Market”, dipublikasikan pada tanggal 29 Desember 2011. Film ini 

mengambil lokasi di Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar terapung ini terletak di 

sungai Lok Baintan salah satu anak sungai martapura dan termasuk dalam wilayah 

Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar – Kalimantan 

Selatan. Film ini menceritakan tentang kegiatan para pedagang di Pasar Terapung 

Lok Baintan, mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga berakhirnya aktivitas 

jual beli di Pasar Terapung Lok Baintan [2]. 

Film dokumenter lainnya berjudul Pasar Terapung (Floating Market) Kuin 

dan Pulau Kambang Banjarmasin, dipublikasikan pada tanggal 10 Januari 2012. 

Isi film dokumenter ini tidak hanya memaparkan kegiatan di pasar Terapung 

Muara Kuin, namun juga keadaan sekitar Pulau Kembang yang juga merupakan 

obyek wisata di Banjarmasin, Kalimantan Selatan [3]. 

Kedua film dokumenter tersebut tidak memiliki unsur – unsur yang 

menghimbau masyarakat untuk menjaga dan melestarikan pasar terapung. Melihat 

hal tersebut maka penulis ingin merancang sebuah film dokumenter yang 

menghimbau masyarakat untuk turut ikut serta dalam menjaga dan melestarikan 

Pasar Terapung Muara Kuin sebagai salah satu aset wisata yang patut dipelihara 

keberadaanya. Selain itu juga akan dirancang merchandise yang dapat mendukung 
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promosi dari film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan salah – satu media 

komunikasi massa audiovisual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi yang 

direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan sistem lainnya.  

Film berfungsi sebagai media pengantar informasi kepada masyarakat, 

sebagai dokumen sosial, karena melalui film masyarakat dapat melihat secara 

nyata apa yang terjadi di tengah – tengah masyarakat,sebagai media edutainment, 

dimana selain mendidik film juga harus menghibur serta sebagai suatu produk 

perdaganganyang vital dan menjadi lapangan kerja yang potensial [4]. 

Film dokumenter merupakan salah satu genre film dimana sebutan ini 

pertama kali disematkan pada film karya Lumiere bersaudara bercerita tentang 

perjalanan mereka. Film yang dianggap sebagai tonggak film dokumenter ini 

dibuat tahun 1890-an. Film dokumenter juga diartikan sebagai rekaman kejadian 

atau peristiwa dalam bentuk audio visual yang tercipta tanpa ada unsur rekayasa. 

Terminologi dokumenter kembali digunakan oleh kritikus dan pembuat film 

asal Inggris, John Griersonuntuk film Moana (1926) karya Robert Flaherty. 

Grierson mengemukakan pendapatnya tentang film dokumenter. Menurutnya 

dokumenter adalah cara kreatif untuk merepresentasikan realitas. Melalui film 

dokumenter, realitas yang terjadi didunia nyata dapat dipindahkan melalui proses 

representasi ke dalam bentuk film. Representasi yang dibangun dalam film 

dokumenter kemudian tentu saja sangat tergantung dari tujuan pembuatan film, 

latar belakang produksi film serta sikap (attitude) dari kreator film dokumenter. 

Dengan demikian film dokumenter bisa diartikulasikan dalam berbagai bentuk 

dan tujuan oleh para sineas yang membuatnya. 

Ada beberapa hal yang membedakan film dokumenter dengan film fiksi, 

yaitu subyek, dimana film dokumenter memfokuskan lebih dari sekedar kondisi 

manusia. Film dokumenter melibatkan perasaan dan relasi. Kemudian perbedaan 

yang kedua dapat dilihat adalah dari segi tujuan, sudut pandang dan 

pendekatannya. Dalam film dokumenter, pembuat film adalah subyek dari film 

yang berusaha merekam fenomena sosial dan budaya dalam rangka memberi tahu 

kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga publik menjadi 

paham atau tertarik atas apa yang disampaikan dalam film dokumenter. 

Perbedaaan yang ketiga adalah dari bentuk, dimana dalam film dokumenter apa 

yang ditampilkan bisa saja sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan atau 

sesuatu yang muncul secara spontan saat produksi. Ini berbeda dengan film fiksi 

yang sangat ketat terhadap naskah skenario. Keempat, teknik dan metode 

produksi. Dalam prduksi film dokumenter, tidak ada aktor sebagaimana film fiksi, 

yang ada adalah real people atau playthemselves dari orang yang ditampilkan 

dalam film dokumenter [5]. 

Sinematografi 

Sinematografi dapat diartikan sebagai bidang ilmu terapan yang membahas 

tentang teknik menangkap gambar kemudian menggabungkan gambar – gambar 
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yang telah ditangkap agar dapat menjadi rangkaian gambar yang dapat 

menyampaikan ide, atau dengan kata lain dapat mengemban cerita. 

Beberapa hal yang penting dalam sinematografi dalam proses produksi film 

dokumenter, antara lain :  

A. Shot bisa diartikan sebagai bagian dari adegan, misalnya dalam produksi 

film dokumenter yang hendak menceritakan keceriaan, maka dapat diambil 

gambar suasana pagi yang cerah. 

B. Scene adalah hasil dari shot – shot yang digabungkan atau dirangkai satu 

dengan yang lain. Dalam perangkaian ini dikenal istilah transisi yang 

digunakan untuk menggabungkan shot – shot menjadi scene. 

C. Sequence merupakan sebuah kesatuan scene yang ditata sehingga peristiwa 

yang terjadi dapat dipahami secara utuh. Rangkaian scene dapat menjadi 

sequence karena adanya hubungan kesatuan lokasi atau kesatuan waktu. 

 

Camera angle adalah sudut pandang dari penonton, mata penonton akan 

diwakili oleh mata kamera. Penempatan sudut pandang kamera akan 

mempengaruhi sudut pandang penonton. 

Secara teknis ada beberapa camera angle dan gerakan yang lazim 

digunakan, antara lain : 

A. Penempatan kamera dari sudut pandang obyek. 

- Objective camera angle menggunakan prinsip kamera seolah 

tersembunyi. Kamera ditempatkan di satu titik dengan seolah – olah 

tidak mewakili siapapun. Penonton tidak dilibatkan dalam adegan shot. 

- Subjective camera angle mengasosiasikan penonton menjadi bagian 

yang terlibat dalam gambar yang ditampilkan. 

B. Penempatan kamera dari sudut pandang penonton. 

- Eye level adalah penempatan posisi kamera yang sejajar dengan mata 

subyek, hal ini akan memberi kesan relasi yang sifatnya sejajar antar 

subyek dan penonton. 

- Low angle adalah penempatan posisi kamera yang lebih bawah daripada 

subyek. Penempatan ini memberi kesan kebesaran dari subyek yang 

ditampilkan. 

- High angle adalah penempatan posisi kamera yang lebih tinggi dari 

subyek sehingga memberi kesan subyek memiliki status sosial rendah, 

sedang bersedih, lemah dan sebagainya. 

Proses produksi film dokumenter juga mengenal istilah shot size yang ada 

didalam unsur sinematografi. Shot size terbagi menjadi beberapa jenis dengan 

tujuan yang berbeda dalam merepresentasikan gambar kepada penonton, antara 

lain Extreme long shot (ELS), Very long shot (VLS),  Long shot (LS), Medium 

long shot (MLS), Medium shot (MS), Medium close up (MCU), Close up (CU), 

Big close up (BCU), Extreme close up (ECU) dan Over shoulder shot (OSS). 

Gerakan kamera selama proses produksi film dokumenter terdiri dari 

Panning / Pan, Tilting / Tilt, Dolly / Track, Pedestral, Crab, Crane, Zoom, Rack 

focus dan Trucking / Arc. 
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Aspek sinematografi juga memiliki aspek kontiniti, komposisi dan editing. 

Kontiniti berarti kesinambungan antar gambar yang ada di dalam film. Tujuan 

kontiniti dalam produksi film dokumenter adalah menjaga agar apa yang 

diceritakan dalam film dokumenter menjadi logis, masuk akal dan dapat diterima 

akal sehat, sehingga penonton akan bertahan dari mulai awal film dokumenter 

diputar sampai film selesai. Kontiniti terbagi menjadi dua bagian, yaitu kontiniti 

waktu dan kontiniti ruang. 

Komposisi berarti pengaturan dari unsur – unsur dari gambar untuk 

membentuk kesatuan yang harmonis dan serasi. Aspek yang terkhir adalah 

editing. Editing dipahami sebagai sebuah rangkaian proses memilih, mengatur dan 

menyusun shot – shot menjadi satu scene. Kemudian scene – scene disusun 

menjadi sequence. Sequence ini menjadi rangkaian dari cerita yang hendak 

dinarasikan dalam film dokumenter [5]. 

Pasar Tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana 

transaksi jual beli terjadi secara langsung serta terjadi proses tawar menawar 

antara penjual dengan pembeli. Barang – barang yang diperjualbelikan adalah 

barang – barang yang merupakan kebutuhan sehari – hari, seperti ikan, buah, 

sayur – sayuran dan sebagainya. Pasar tradisional umumnya teletak dekat kawasan 

perumahan dan perkampungan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar 

[6]. 

Pasar Modern 

Secara umum pasar modern tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Namun 

dalam proses transaksi jual beli antar penjual dan pembeli tidak terjadi secara 

langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang 

(barcode), berada dalam bangunan dan pelayananya dilakukan secara mandiri 

atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar modern tidak hanya menyediakan barang – 

barang lokal, namun juga menyediakan barang – barang import dan kualitas 

barang yang dijual relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat 

sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi tidak akan 

diperdagangkan [7]. 

Pasar Terapung Muara Kuin 

Pasar Terapung Muara Kuin adalah salah satu pasar tradisional yang berada 

di atas sungai Barito di muara sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Proses jual beli terjadi di atas perahu yang disebut jukung. Pasar terapung tidak 

memiliki organisasi seperti pada pasar di daratan, sehingga tidak tercatat berapa 

jumlah pedagang dan pengunjung atau pembagian pedagang berdasarkan barang 

dagangan. Pedagang wanita yang berperahu menjual hasil produknya sendiri atau 

tetangganya yang disebut dukuh, sedangkan tangan kedua yang membeli dari para 

dukuh untuk dijual kembali disebut penyambangan. Pasar ini memiliki 

keistimewaan yaitu masih seringnya terjadi transaksi barter antar para pedagang 

berperahu, yang dalam bahasa Banjar disebut bapanduk [1]. 

Pasar terapung ini berawal ketika Sultan Suriansyah mendirikan kerajaan di 

tepi sungai Kuin dan Barito yang kemudian menjadi cikal bakal kota Banjarmasin 

pada tahun 1526. Di tepian sungai inilah awalnya berlangsung pusat perdagangan 

tradisional berkembang. Pedagangnya menggunakan perahu kecil yang terbuat 
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dari kayu. Para pedagang ini kebanyakan adalah perempuan yang mengenakan 

pakaian tanggui dan caping lebar khas Banjar yang terbuat dari daun rumbia [8]. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk film dokumenter tentang Pasar 

Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah metode cyclic 

strategy. 

Metode cyclic strategy atau startegi berputar merupakan sebuah metode 

yang ada kalanya suatu tahap perlu diulang kembali sebelum tahap berikutnya 

dilanjutkan. Pengulangan tahap ini sering disebut dengan loop. Pengulangan tahap 

ini dimaksudkan untuk menampung umpan balik (feed back) sebelum tahap 

berikutnya dilanjutkan. 

Tahap - tahap yang ada pada metode cyclic strategy dapat dilihat pada 

Gambar 1 [9]. 

 

 
 

Gambar 1 Cyclic Strategy [9] 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk perancangan film 

dokumenter yang mengambil topik Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan adalah metode Kualitatif. 

Metode Kualitatif  bersifat fleksibel dan berubah - ubah sesuai dengan 

kondisi lapangan. Metode kualitatif menghasilkan data bukan dalam bentuk angka 

melainkan berupa teks, dokumen, gambar, foto maupun objek - objek yang 

ditemukan di lapangan selama penelitian berlangsung. Pengumpulan data yang 

digunakan dalam metode kualitatif, meliputi observasi dan wawancara [9]. 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan, sehingga peneliti dapat 

memperoleh informasi yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan proses tanya 

jawab atau dialog secara lisan yang dilakukan kepada sumbernya atau responden 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan [10].  

Observasi dilakukan langsung di Pasar Terapung Muara Kuin di 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sedangkan wawancara dilakukan pada 

pedagang di pasar terapung dan Bpk. Mujiyat. S. Sn. M.Pd selaku Kepala Bidang 

Promosi Pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Banjarmasin. 

Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter ini 

adalah dengan menggunakan proses produksi film dokumenter yang terdiri dari : 

pra produksi, produksi dan pasca produksi, seperti yang terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Bagan metode perancangan film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin 

 

Fase - fase yang terdapat dalam Gambar 2, antara lain : 

A. Permasalahan. 

Pada fase ini penulis menemukan permasalahan yang akan dirancang 

menjadi sebuah film dokumenter. 

B. Pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan setelah permasalahan telah diputuskan. 

Pengumpulan data yaitu berupa informasi untuk mendukung ide cerita 

tersebut. 

C. Pra Produksi. 

Informasi yang telah terkumpul pada fase pengumpulan data akan diolah 

di fase pra produksi. Pra produksi meliputi beberapa tahapan, yaitu 

perancangan ide cerita, storyline, storyboard dan treatment. 

D. Produksi. 

Fase produksi merupakan tahap peksekusian terhadap fase pra produksi. 

Apabila fase pra produksi telah sesuai dengan ide cerita (konsep), maka 

fase produksi akan menjalankan apa yang telah ditetapkan pada fase pra 

produksi. Pada fase produksi terdapat dua tahapan, yaitu shooting dan 

voice recording. 

E. Pasca Produksi. 

Fase pasca produksi dapat berjalan setelah proses pada fase produksi 

telah selesai. Pada fase ini terdapat tahapan editing. Editing tersebut 
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meliputi video dan suara narasi yang telah direkam pada fase produksi. 

Pada fase ini sering kali terjadi pengulangan sebelum dilanjutkan ke fase 

berikutnya, karena seringnya terjadi revisi atau perbaikan - perbaikan 

dalam perancangan sebuah film dokumenter. 

F. Pengujian. 

Fase pengujian merupakan fase yang dilakukan untuk mendapatkan  dari 

perancangan film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin. Pengujian 

yang dilakukan akan menggunakan media kuesioner. Hasil dari 

kuesioner ini akan menjadi sebuah pertimbangan apakah film 

dokumenter ini perlu di revisi atau tidak. Bila terjadi revisi maka akan 

terjadi pengulangan pada fase pasca produksi. 

G. Fix. 

Fase ini merupakan fase setelah pengujian maupun revisi yang dilakukan 

didalam fase pasca produksi sesuai dengan hasil pengujian, sehingga 

tidak diperlukan lagi adanya revisi. 

Pra Produksi 

Tahap pra produksi merupakan tahapan persiapan atau perencanaan dalam 

pembuatan sebuah film. Didalam proses pra - produksi terdapat treatment yang 

harus dibuat terlebih dahulu agar dalam proses produksi penulis memiliki 

panduan. 

Storyline 

Storyline merupakan kejadian - kejadian yang dirangkai menjadi sebuah 

cerita yang menarik. Dalam proses pembuatan video dokumenter Pasar Terapung 

Muara Kuin diperlukan adanya sebuah storyline pada tahap pra produksi, 

sehingga proses produksi dapat berjalan dengan maksimal. Berikut adalah 

storyline  dari film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan :  

A. Opening tease 

Adegan diawali dengan penampilan musisi yang tampil di dermaga Muara 

Kuin. Kemudian menampilkan lingkungan Pasar Terapung Muara Kuin. 

B. Act 1 

 Pengenalan mengenai lokasi Pasar Terapung Muara Kuin. 

 Penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata kota Banjarmsin mengenai 

asal mula Pasar Terapung Muara Kuin. 

C. Act 2 

 Suasana Pasar Terapung Muara Kuin 

 Profil singkat Acil Ayu yang merupakan pedagang di Pasar Terapung 

Muara Kuin 

D. Act 3 

 Para pedagang di dermaga Muara Kuin 

 Penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata kota Banjarmsin mengenai 

kondisi Pasar Terapung Muara Kuin. 

E. Act 4 

 Acil ayu mengatakan bahwa sistem barter sudah tidak ada lagi di Pasar 

Terapung Muara Kuin. 
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F. Act 5 

 Penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata kota Banjarmsin mengenai 

upaya Pemerintrah dalam pelestarian Pasar Terapung Muara Kuin. 

 Harapan dari Acil Ayu sebagai seorang pedagang 

Treatment 

Treatment merupakan kerangka lengkap yang berisikan adegan - adegan 

disuatu tempat, oleh sebab itu treatment pun disertakan keterangan tempat dan 

waktu. Berikut adalah treatment dari film dokumenter  Pasar Terapung Muara 

Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan : 

 Scene 1 : Opening film, Day 

Shot : CU, MS, ECU, LS 

Menampilkan petikan alat musik khas Banjar, yaitu panting.Dilanjutkan 

dengan pedagang yang mendayung perahunya menuju pasar terapung dan 

barang - barang yang dijual di Pasar Terapung Muara Kuin.  

cut to 

 Scene 2 : Penjelasan tentang lokasi Pasar Terapung Muara Kuin, Day 

Shot : LS, MS, CU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin dan Kota Banjarmasin 

Menampilkan lokasi dan aktivitas para pedagang Pasar Terapung Muara 

Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang terjadi diatas perahu. 

cut to 

 Scene 3 : Penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata, Day 

Shot : LS, MS, CU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin 

Menampilkan penjelasan dari Bpk. Mujiyat, S. Sn, M. Pd menjelaskan 

tentang asal mula Pasar Terapung Muara Kuin dengan visualisasi suasana 

dan aktivitas para pedagang. 

cut to 

 Scene 4 : Penjelasan tentang pasar terapung dan profil pedagang, Day 

Shot : MS, CU, ECU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin 

Menampilkan suasana para pedagang yang berkumpul di pasar terapung dan 

profil singkat Acil Ayu yang merupakan seorang pedagang di Pasar 

Terapung Muara Kuin. Acil Ayu menjelaskan sambil mendayung 

perahunya. 

cut to 

 Scene 5 : Penjelasan mengenai kondisi pasar terapung di zaman modern ini, 

Day 

Shot : MS, CU 

Lokasi : Mini market 

Menampilkan suasana dan aktivitas jual beli Pasar Terapung Muara Kuin. 

cut to 

 Scene 6 : Penjelasan mengenai kondisi pasar terapung, Day 

Shot : CU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin. 
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Menampilkan suasana para pedagang di dermaga Muara Kuin dilanjutkan 

dengan penjelasan Bpk. Mujiyat, S. Sn, M. Pd yang menjelaskan mengenai 

kondisi pasar terapung di jaman modern. 

cut to 

 Scene 7 : Penjelasan mengenai upaya Pemerintah kota Banjarmasin dalam 

melestarikan Pasar Terapung Muara Kuin, Day 

Shot : MS, MCU, CU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin. 

Menampilkan kegiatan yang ada di Pasar Terapung Muara Kuin mulai dari 

kegiatan para pedagang hingga penampilan para penyanyi yang 

memeriahkan suasana di pasar terapung tersebut.  

cut to 

 Scene 8 : Harapan dari pedagang, Day 

Shot : CU 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin. 

Menampilkan Acil Ayu yang menyampaikan harapannya sebagai pedagang 

di Pasar Terapung Muara Kuin sambil mendayung perahunya. 

cut to 

 Scene 9 : Penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata, Day 

Shot : CU, MS 

Lokasi : Pasar Terapung Muara Kuin. 

Menampilkan Bpk. Mujiyat, S. Sn, M. Pd yang menjelaskan upaya - upaya 

pemerintah dalam menjaga dan melestarikan pasar terapung. 

cut to 

 Scene 10 : Himbauan. 

Storyboard 

Storyboard merupakan rangkaian gambar ilustrasi yang berusaha 

menerjemahkan adegan - adegan yang telah dirumuskan didalam skenario. 

Didalam sebuah storyboard yang dihasilkan dapat memuat informasi mengenai 

pelaku, lokasi, properti maupun sudut pengambilan gambar. Gambar 3, Gambar 4 

dan Gambar 5 merupakan storyboard yang telah dirancang sesuai dengan 

treatment untuk mempermudah pengambilan video di Pasar Terapung Muara 

Kuin.   
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Gambar 3 Storyboard (scene 1 dan 2)                     Gambar 4 Storyboard (scene 3, 6 dan 9) 

 

              
                Gambar 5 Storyboard (scene 4,5 dan 8) 

 

Produksi 

Produksi adalah sebuah tahapan eksekusi dari perencanaan - perencanaan 

yang telah dibuat pada tahapan pra produksi. Pada proses produksi dilakukan 

shooting dan recording untuk narasi. Shooting adalah proses pengambilan gambar 

dalam bentuk video. Shooting akan dilakukan sesuai dengan shot list yang telah 

dibuat pada proses pra produksi, seperti yang terlihat pada Gambar 6 dan Gambar 

7.  

       
Gambar 6 Hasil shooting                Gambar 7 Hasil shooting 
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Recording untuk narasi akan dilakukan setelah proses shooting selesai. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 8 yang merupakan proses recording, narator 

akan membaca narasi yang telah disiapkan pada proses pra produksi. 

 
Gambar 8 Proses recording narasi 

 

Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah proses terakhir dari ketiga tahapan dalam pembuatan 

sebuah film. Pasca produksi meliputi dua proses, yaitu proses video editing dan 

sound editing. 

Video Editing 

Video yang sudah ada akan digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan 

seperti yang terlihat pada Gambar 9, sehingga video tersebut dapat menjadi 

sebuah film dokumenter yang berfungsi sebagai media informasi. 

 

 
Gambar 9 Proses video editing 

 

Dalam proses editing video ini, terdapat proses penulisan subtitle yang dapat 

karena pada adegan scene yang menampilkan profil pedagang Pasar Terapung 

Muara Kuin, yaitu Acil Ayu, menggunakan bahasa daerah Banjarmasin yang 

dapat dilihat pada Gambar 10, sehingga penonton yang bukan berasal dari 

Banjarmasin dapat mengerti perkataan yang dilontarkan oleh Acil Ayu. 
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Gambar 10 Proses penulisan subtitle 

 

Sound Editing 

Proses sound editing pada narasi seperti yang terlihat pada Gambar 11 

meliputi noise reduction dan boost. Noise reduction berfungsi untuk mengurangi 

noise atau gangguan - gangguan yang ada pada rekaman suara narator, sehingga 

suara dari narator terdengar lebih jelas dan jernih. Sedangkan boost berfungsi 

untuk penambahan atau pengurangan frekuensi dari suara narator, sehingga suara 

yang dihasilkan tidak terlalu keras maupun pelan. 

 

 
Gambar 11 Proses sound editing 

 

Gambar 12 merupakan proses penambahan backsound pada video 

dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin. Volume backsound akan disesuaikan 

dengan scene yang ada, sehingga audio dari backsound dan video akan lebih 

selaras. 

 
Gambar 12 Proses backsound 
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Proses terakhir adalah proses producing setelah video dan audio selesai pada 

proses editing. Gambar 13 merupakan proses producing, format video yang 

digunakan adalah H. 264 AVC. 

 

 
Gambar 13 Proses producing 

 

4. Hasil Film Dokumenter 

Film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin berisikan informasi untuk 

pelestarian Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Gambar 14 hingga   merupakan potongan adegan dari setiap scene  yang ada 

didalam film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin yang telah dirancang sesuai 

dengan perencanaan. 

Scene 1 

 
Gambar 14 Scene 1 

Gambar 14 merupakan  potongan scene dari bagian adegan opening film 

dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin. Pada Gambar 14 menampilkan seorang 

pedagang yang mendayung perahunya dan  Pada scene ini menampilkan seorang 

pemain alat musik panting, perahu, pedagang yang mendayung perahunya, buah 

kelapa yang ada diatas perahu dan sekilas  perjalanan menuju Pasar Terapung 

Muara Kuin menggunakan perahu. Pengambilan video menggunakan beberapa 

jenis shot, antara lain medium close up dan long shot serta eye angle, sehingga 

penonton dapat mengetahui gambaran sekilas tentang Pasar Terapung Muara Kuin 

yang akan disaksikkan. 
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Scene 2 

 
Gambar 15 Scene 2 

Gambar 15 merupakan potongan adegan scene 2 penjelasan tentang lokasi 

Pasar Terapung Muara Kuin. Pada scene ini menampilkan lokasi pasar terapung di 

Banjarmasin dengan pengambilan video low angle dan long shot. Low angle dan 

long shot digunakan untuk pengambilan video dengan obyek tugu rumah banjar 

kota Banjarmasin dan gapura dermaga pasar Terapung. Pada scene ini juga 

menampilkan kondisi pedagang di Pasar Terapung Muara Kuin dengan jenis 

medium shot dan eye angle, agar penonton seperti menyaksikan sendiri kondisi 

pasar terapung secara detail. 

Scene 3 

 
Gambar 16 Scene 3 

Scene 3 merupakan penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata, yaitu Bpk. 

Mujiyat, S. Sn, M. Pd mengenai Pasar Terapung Muara Kuin dengan 

menggunakan close up dan eye angle serta komposisi sepertiga sehingga suasana 

pasar terapung yang ada dibelakang Bpk. Mujiyat dapat terlihat.  

Scene  4 

 
Gambar 17 Scene 4 

Gambar 17 merupakan potongan adegan scene  4 penjelasan tentang pasar 

terapung dan profil salah seorang pedagang, yaitu Acil ayu. Pengambilan video ini 

menggunakan medium shot dan extreme close up untuk pengambilan video 

suasana Pasar Terapung Muara Kuin, sehingga penonton dapat melihat kondisi di 

Pasar Terapung Muara Kuin dengan jelas. Sedangkan untuk wawancara dengan 

pedagang menggunakan close up dan eye angle, sehingga penonton dapat 

menngerti pesan yang disampaikan. 
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Scene 5 

 
Gambar 18 Scene 5 

Gambar 18 merupakan potongan adegan scene 5 penjelasan mengenai upaya 

Pemerintah kota Banjarmasin dalam melestarikan Pasar Terapung Muara Kuin. 

Pada scene ini menampilkan transaksi jual beli di Pasar Terapung Muara Kuin. 

Scene ini diambil menggunakan dengan menggunakan medium shot dan close up, 

agar perbedaan dari proses transaksi jual beli yang terjadi di kedua pasar tersebut 

lebih jelas terlihat. 

Scene 6 

 
Gambar 19  Scene 6 

Gambar 19 merupakan potongan adegan Scene 6 penjelasan mengenai 

kondisi pasar terapung di zaman modern ini oleh Kabid Promosi Pariwisata. Pada 

scene ini menampilkan Bpk. Mujiyat, S. Sn, M. Pd dengan menggunakan shot 

close up dan eye angle  dengan komposisi sepertiga, sehingga penonton dapat 

melihat suasana pasar terapung yang menjadi latar dibelakang Bpk. Mujiyat, S. 

Sn, M. Pd dan mengerti informasi yang disampaikan. Serta video salah seorang 

pedagang dengan menggunakan shoot close up dan eye angel, sehingga penonton 

pun dapat melihat situasi pedagang tersebut. 

scene 7 

 
Gambar 20 Scene 7 

Gambar 20 merupakan potongan adegan scene7 penjelasan mengenai upaya 

Pemerintah kota Banjarmasin dalam melestarikan Pasar Terapung Muara Kuin. 

Pada scene ini menampilkan kondisi Pasar Terapung Muara Kuin dengan 

menggunakan tiga jenis shot, yaitu medium shot, medium close up dan close up, 

agar gambaran mengenai susana Pasar Terapung Muara Kuin jelas terlihat. 
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Scene 8 

 
Gambar 21Scene 8 

Gambar 21 merupakan potongan adegan scene 8 yang berisikan harapan dari 

pedagang pasar terapung oleh Acil Ayu. Pada scene ini menampilkan Acil Ayu 

yang menyampaikan harapannya sebagai pedagang di Pasar Terapung Muara 

Kuin sambil mendayung perahunya. Pengambilan video ini menggunakan jenis 

shot close up dan eye angle serta dengan komposisi sepertiga, sehingga penonton 

pun dapat melihat latar yang ada dibelakang Acil Ayu dan memahami apa yang 

disampaikan oleh Acil Ayu. 

Scene 9 

 
Gambar 22 Scene 9 

Gambar 22 merupakan potongan adegan scene 9 yang menampilkan 

penjelasan dari Kabid Promosi Pariwisata mengenai upaya - upaya pemerintah 

dalam menjaga dan melestarikan pasar terapung. Scene ini diambil dengan shot 

close up dan eye angle  dengan komposisi sepertiga. Sedangkan untuk 

pengambilan video tentang suasana para pedagang pasar terapung menggunakan 

medium shot dan panning, sehingga penonton dapat melihat dengan jelas para 

pedagang yang berkumpul di Pasar Terapung Muara Kuin.  

Scene terakhir merupakan bagian closing yang berisi himbauan untuk 

menjaga dan melestarikan Pasar Terapung Muara Kuin, yang dapat dilihat pada 

Gambar 23. 
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Gambar 23 Closing dalam film dokumenter 

 

Perancangan Media 

 Perancangan media yang dilakukan untuk pengimplementasian film 

dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin adalah melalui salah satu televisi lokal 

yang ada di Banjarmasin, yaitu DUTA TV. Selain itu Film ini diserahkan kepada 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, untuk kepentingan 

menyebarkan informasi mengenai Pasar Terapung Muara Kuin kepada 

masyarakat.  

Target Audience 

 Target audience dari film dokumenter Pasar terapung Muara Kuin adalah 

masyarakat dengan perkiraan usia mulai 17 tahun hingga 40 tahun. Khususnya 

masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Pengujian Film Dokumenter 

Pengujian film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan menggunakan metode Kuantitatif dengan media kuesioner 

dan melibatkan 37 orang responden dan secara kualitatif dengan melakukan 

wawancara terhadap Bpk. Mujiyat, S. Sn., M. Pd. selaku Kabid Promosi 

Pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Kuesioner tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner pertama merupakan 

kuesioner yang diisi sebelum responden menyaksikan film dokumenter dan 

kuesioner kedua merupakan kuesioner yang diisi setelah responden menyaksikan 

film dokumenter tersebut. 

Pengujian Kualitatif Kabid Promosi Pariwisata 

Pengujian secara kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 

Bpk. Mujiyat, S. Sn., M. Pd. selaku Kabid Promosi Pariwisata di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan mengenai film dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin. Dari hasil 

wawancara tersebut, Bpk. Mujiyat menyetujui bahwa film Pasar Terapung Muara 



18 
 

Kuin - Warisan Nenek Moyang Orang Banjar sangat bagus dan layak sebagai 

sebuah dokumenter. 

Tabel Pengujian Kuesioner 1 

Tabel 1 merupakan tabel jawaban dari setiap pertanyaan yang ada pada 

kuesioner pertama. Data dari hasil Tabel 1 akan direpresentasikan kedalam bentuk 

diagram. 
Tabel 1 Tabel jumlah jawaban dari setiap pertanyaan kuesioner pertama 

No.  Pertanyaan 
Jawaban 

Total 
A B C D 

1 
Apakah Anda mengetahui film 

dokumenter ? 5 32 - - 37 

2 Apakah Anda pernah menonton film 

dokumenter ? 
3 33 1 - 37 

3 
Apakah Anda menyukai film 

dokumenter ? 3 27 7 - 37 

4 

Apakah menurut Anda film 

dokumenter bisa digunakan sebagai 

media informasi dan promosi ? 
15 20 2 - 37 

5 
Apakah Anda mengetahui istilah pasar 

terapung ? 4 28 5 - 37 

6 

Apakah Anda mengetahui Pasar 

Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan ? 
2 10 21 4 37 

7 
Apakah Anda pernah mengunjungi 

Pasar Terapung Muara Kuin ? - 1 19 17 37 

8 

Apakah Anda mengetahui proses jual 

beli yang terjadi di Pasar Terapung 

Muara Kuin ? 

1 4 26 6 37 

9 
Apakah Anda tertarik untuk lebih 

mengetahui informasi seputar Pasar 

Terapung Muara Kuin ? 

4 25 8 - 37 

10 
Apakah menurut Anda Pasar Terapung 

Muara Kuin dapat diangkat sebagai 

obyek film dokumenter ? 

13 23 1 - 37 

Total 50 203 90 27 370 
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Diagram 1 Diagram hasil kuesioner pertama 

 

Diagram 1 menunjukkan nilai persentase dari kuesioner pertama dengan 

rumus : 

 Tk =  
𝑇𝑗

(𝑇𝑟  𝑥  𝑇𝑠)
 x  100 %  

 

Keterangan : 

Tk : total keseluruhan jawaban (dalam %) 

Tj : total dari setiap jawaban 

Tr : total responden 

Ts : total soal 

Perhitungan persentase dari Diagram 1 adalah sebagai berikut : 

 Jawaban A didapatkan dari perhitungan : 
50

(37 𝑥  10)
 x 100 % = 13.5 % 

 Jawaban B didapatkan dari perhitungan : 
203

(37 𝑥  10)
 x 100 %  = 54.9 % 

 Jawaban C didapatkan dari perhitungan : 
90

(37 𝑥  10)
 x 100 %  = 24.3 % 

 Jawaban D didapatkan dari perhitungan : 
27

(37 𝑥  10)
 x 100 %  = 7.3 % 

Persentase dari perhitungan di atas dikategorikan kedalam dua kategori 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 Jawaban A + Jawaban B 

13.5 % + 54.9 % = 68.4 % 

 Jawaban C + Jawaban D 

24.3 % + 7.3 % = 31.6 % 

Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa 68.37 % responden 

menyukai film dokumenter dan tertarik untuk lebih mengetahui tentang Pasar 

Terapung Muara Kuin, sedangkan 31.617 % responden tidak menyukai film 

dokumenter dan tidak tertarik untuk lebih mengetahui tentang Pasar Terapung 

Muara Kuin. 

 

13.51 %

54.86 %

24.32 %

7.297 %

Kuesioner 1

Jawaban A

Jawaban B

Jawaban C

Jawaban D
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Tabel Pengujian Kuesioner 2 

Kuesioner kedua merupakan kuesioner mengenai film dokumenter Pasar 

Terapung Muara Kuin yang menyangkut cinematography, backsound, visualisasi 

dan narasi (voice) yang diaplikasikan oleh penulis. 
Tabel 2 Tabel jumlah jawaban dari setiap pertanyaan kuesioner kedua 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Total 
A B C D 

1 

Apakah Anda tertarik setelah 

menyaksikan film dokumenter 

tersebut ? 

4 27 6 - 37 

2 
Menurut Anda, apakah visualisasi dari 

film dokumenter tersebut sudah jelas ? 
4 32 1 - 37 

3 

Menurut Anda, apakah backsound 

dari film dokumenter tersebut telah 

sesuai ? 

10 27 - - 37 

4 

Bagaimana dengan sinematografi dari 

film dokumenter yang telah Anda 

saksikan ? 

3 28 6 - 37 

5 
Bagaimana kualitas pencahayaan dari 

film dokumenter tersebut ? 
5 31 1 - 37 

6 
Bagaimana kejelasan suara (voice) 

dari film dokumenter tersebut ? 
11 22 4 - 37 

7 

Menurut Anda, apakah subtitle 

terjemahan film dokumenter tersebut 

sudah jelas ? 

6 28 3 - 37 

8 

Menurut Anda, apakah informasi dari 

film dokumenter tersebut telah 

tersampaikan dengan baik  ? 
3 32 2 - 37 

9 

Apakah Anda setuju film dokumenter 

tersebut dapat mengangkat kembali 

keberadaan Pasar Terapung Muara 

Kuin ?  

12 19 6 - 37 

10 

Menurut Anda, apakah film 

dokumenter tersebut sudah mencakup 

semua sisi dari Pasar Terapung Muara 

Kuin ? 

1 21 15 - 37 

11 

Apakah film dokumenter tersebut 

dapat dijadikan sebagai arsip untuk 

dinas yang terkait ? 
5 27 5 - 37 

12 
Apakah Anda dapat menangkap pesan 

dari film dokumenter tersebut ? 
5 28 4 - 37 

Total 69 322 53 0 444 
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Tabel 2 akan direpresentasikan kedalam bentuk diagram dengan 

menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan persentase pada kuesioner 

pertama. 

 
Diagram 2 Diagram hasil kuesioner kedua 

 

Perhitungan persentase dari Diagram 2 adalah sebagai berikut : 

 Jawaban A didapatkan dari perhitungan : 

 
69

(37 𝑥  12)
 x 100 % = 15.5 % 

 Jawaban B didapatkan dari perhitungan : 
322

(37 𝑥  12)
 x 100 %  = 72.5 % 

 Jawaban C didapatkan dari perhitungan : 
53

(37 𝑥  12)
 x 100 %  = 11.9 % 

 Jawaban D didapatkan dari perhitungan : 
0

(37 𝑥  12)
 x 100 %  = 0 % 

Persentase  di atas akan dikategorikan menjadi dua kategori dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 Jawaban A + Jawaban B 

15.5 % + 72.5 % = 88 % 

 Jawaban A + Jawaban B 

11.9 % + 0 % = 11.9 % 

Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan 88 % responden menilai bahwa 

cinematography, backsound, visualisasi dan narasi (voice)  dari film dokumenter 

Pasar Terapung Muara Kuin telah sesuai dengan standart produksi film 

dokumenter, sedangkan 11.9 % beranggapan sebaliknya. Dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa film dokumenter Pasar Terapung 

Muara Kuin telah sesuai untuk kebutuhan dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat dengan cinematography, backsound, visualisasi dan narasi (voice) 

yang dapat mendukung film dokumenter tersebut. 

 

5. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, perancangan serta pengujian film dokumenter Pasar 

Terapung Muara Kuin di Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa film dokumenter 

yang telah diimplementasi dapat menjadi salah satu alternatif media informasi 

15.5 %

72.5 %

11.9 %

Kuesioner 2

Jawaban A

Jawaban B

Jawaban C

Jawaban D
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Pasar Terapung Muara Kuin, sehingga keberadaan pasar terapung dapat terjaga 

dan lestari sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, khususnya masyarakat 

Banjarmasin. Pesan dan informasi yang terkandung didalam film dokumenter 

Pasar Terapung Muara Kuin dapat tersampaikan dengan baik kepada responden, 

karena didukung oleh unsur cinematography yang sesuai, backsound yang sesuai 

dengan film dokumenter dan visualisasi yang berhubungan dengan film 

dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin sebagai pendukung film tersebut serta 

narasi (voice) yang terdengar jelas. 
Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan film 

dokumenter Pasar Terapung Muara Kuin ini, adalah  film dokumenter ini masih 

dapat dikembangkan lagi dengan penambahan promosi untuk Pasar Terapung 

Muara Kuin sebagai salah satu obyek wisata di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 
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