
BAB III 

TAHAPAN PERANCANGAN 

3.1 Perancangan 

 Riset diperlukan pada perancangan ini, ada beberapa tahap dalam perancangan yaitu 

observasi atau juga disebut pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian menggunakan 

seluruh panca indra terhadap suatu obyek (Arikunto, 2011:146). Dalam proyek studi ini, observasi 

dilakukan untuk memahami kondisi atau keadaan lokasi pembuatan film sehingga penulis bisa 

memanajemen dengan baik bagaimana teknik pengambilan gambar yang akan dilakukan. Selain 

itu observasi juga bertujuan untuk mendapatkan narasumber yang dibutuhkan untuk digali 

mengenai informasinya. 

1) Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan langkah awal dalam mengumpulkan data. Di sinilah proses 

untuk mencari sumber literatur baik dari buku, jurnal maupun film dokumenter serupa 

guna mendapatkan informasi untuk mengolah data dan sebagai bahan referensi. 

2) Wawancara 

 Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua belak pihak yaitu 

pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara atau orang 

yang memberikan jawaban (Sugiyono, 2012:186). Menurut Yuswadi (Bungin, 

2004:84), wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi berupa gambaran lengkap obyek penelitian melalui cara bertanya langsung 

tatap muka dengan informan. Pada tahap inilah informasi yang menjadi bagian dari 

film dihimpun. 

3.2 Pemilihan Narasumber 

 Didalam proses produksi karya tugas akhir ini, penulis memilih beberapa narasumber yang 

sekiranya terlibat dalam hal yang berkaitan dengan topik bahasan dan yang terlibat didalam proses 

pembuatan documenter “Tsunami Didepan Mata DIY” ini, antara lain : 

a. Lembaga Pusat Studi Simitro 

b. BMKG 

c. Ahli Komunikasi Pendidikan Mitigasi Bencana 



3.3 Pemilihan Lokasi 

 Dalam jalannya proses produksi karya tugas akhir ini berlokasi di Daerah Istimewa 

Yogjakarta (DIY). Lokasi tersebut dipilih dikarenakan provinsi DIY salah satu daerah yang 

berhadapan langsung dengan pantai selatan dan daerah DIY yang rawan akan bencana gempa 

akbiat tumbukan lempeng samudra hindia maupun dari gunung merapi yang berada di DIY. 

3.4 Durasi 

 Dalam produksi karya tugas akhir ini akan berdurasi 15 sampai 18 menit. 

3.5 Tujuan Perancangan 

 Perancangan film ini diselesaikan berdasarkan tujuan penulis, yakni : 

1) Sebagai salah satu bentuk media sarana edukasi terhadap masyarakat akan bahaya 

potensi bencana tsunami di laut selatan terkhusus masyarakat DIY . 

2) Menggambarkan fenomena nyata tentang kondisi geografis DIY apabila terjadi 

bencana tsunami. 

3) Sebagai sarana informasi mengenai usaha dan upaya bagaimana cara 

penanggulangannya jika terjadi tsunami. 

3.6 Pendekatan Perancangan 

Terdapat proses pasca produksi dalam penyelesaian proyek studi ini, yang penulis lakukan 

sebagai bentuk pendekatan perancangan yakni : 

1) Proses Diskusi 

 Pada proses ini penulis melakukan diskusi dengan beberapa orang yang minimal tahu 

mengenai studi sosiologis, patologis dan komunikasi tentang lokalisasi. Kemudian 

memunculkan ide tentang seperti apa konsep yang akan penulis terapkan dalam karya 

ini. 

2) Proses Observasi 

 Penulis mengeksplorasi ide yang dipilih berdasarkan hasil diskusi. Selanjutnya penulis 

menuangkan ide atau gagasan yang penulis tentukan untuk jadikan dasar perancangan 

film. 

3) Pembuatan Timeline 

 Pada tahap ini penulis membuat timeline sebagai patokan yang nantinya digunakan 

dalam pembuatan film dokumenter. 



3.7 Pemilihan Media 

  Berkaitan mengenai publikasi, penulis disini memilih media platform youtube 

sebagai media yang akan digunakan untuk penayangan, dan tidak menuntut kemungkinan 

penayangan dilakukan melalui media lainnya. Dipilihnya media youtube ini berdasarkan 

pengalaman nyata bahwa sebagian besar orang saat ini akan mudah dan sering mengakses 

youtube sebagai salah satu sumber informasi1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Table Survey (Sumber gambar; google.com katadata.co.id) 

 

 

 

3.8 Tahap Perancangan Produksi 

No. KEGIATAN WAKTU TARGET 

  PRA PRODUKSI  

1.  Riset data seputar lokasi 

penelitian serta menggali 

1 bulan Mendapatkan 

gambaran lengkap 

                                                
1 Data Books https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/youtube-media-sosial-paling-
banyak-diakses-generasi-x# diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/youtube-media-sosial-paling-banyak-diakses-generasi-x
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/youtube-media-sosial-paling-banyak-diakses-generasi-x


data mengenai lokasi 

penelitian. 

mengenai kondisi 

lokasi dan cara untuk 

mendapat data. 

2.  Menyusun daftar 

pertanyaan 

2 hari Daftar pertanyaan 

yang akan diajukan 

kepada narasumber. 

3.  Mencari dan menentukan 

kru 

2 hari Mendapatkan kru 

yang akan membantu 

proses penyusunan 

hingga penyelesaian 

film. 

4.  Menyusun time schedule 3 hari Time schedule yang 

sudah disesuaikan 

waktunya dengan 

narasumber maupun 

kru. 

5.  Mempersiapkan peralatan 

produksi 

3 hari Mendapatkan 

peralatan teknis 

pengambilan gambar 

seperti kamera, 

stabilizer, tripod, 

lighting, clip on dan 

alat pendukung 

lainnya. 



6.  Penyusunan Shotlist 2 Hari Shotlist diperlukan 

guna memberikan 

gambaran kasar 

kepada kameraman 

dan editor mengenai 

footage apa saya yang 

dibutuhkan. 

  PRODUKSI  

7.  Proses pengambilan 

gambar di lokasi dan 

wawancara dengan 

narasumber 

3 minggu Mendapatkan video 

baik kondisi lokasi 

maupun wawancara. 

8.  Proses pengambilan 

gambar 

pendukung/tambahan 

5 hari Mendapatkan gambar 

pendukung untuk 

melengkapi film. 

9.  Mengambil suara voice 

over atau narasi 

3 hari Mendapatkan suara 

sebagai narasi yang 

akan menjadi 

pemandu alur cerita. 

  PASCA PRODUKSI  

10.  Melakukan pemindahan 

data dari kamera ke 

komputer 

 

2 hari Data terpindahkan 

pada komputer dan 

menempatkan dalam 

folder tertentu agar 

mempermudah proses 

editing. 

11.  Offline editing dengan 

menata file pada timeline 

2 minggu File tertata sesuai 

dengan voice over dan 



yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

sesuai urutan shotlist 

yang sudah 

ditentukan. 

12.  Proses editing video, 

menyelaraskan dengan 

audio, subtitle, dan 

rendering 

3 minggu Dokumenter selesai 

sesuai dengan format 

yang ditentukan. 

3.9 Synopsis 

 Dalam pembuatan film dokumenter ini, penulis membuat Synopsis agar memudahkan 

dalam proses produksi pengambilan gambar, Film dokumenter ini merupakan film dokumenter 

tentang keadaan Daerah Istimewa Yogjakarta. Gambaran  mengenai keadaan geografis bagaimana 

keadaan daerah DIY yang rawan bencana terutama gempa yang dapat berpotansi memicu tsunami 

mengingat daerah DIY terletak berhadapan langsung dengan laut selatan atau samudra hindia. 

 Alur cerita yang penulis pilih adalah dengan menjelaskan mengenai bencana pada 

hakikatnya adalah kejadian yang tidak dikehendaki manusia namun bencana bukanlah sesuatu hal 

yang dapat manusia kendalikan , manusia hanya dapat melakukan upaya dalam pengamatan, 

penelitian dan pencegahan agar bencana yang berkemungkinan akan terjadi dapat terprediksi serta 

terukur dengan tujuan menghindarkan banyak korban yang terjadi. Bencana tersebut salah satunya 

ialah tsunami. Boomingnya potensi tsunami setinggi 28 meter di area laut selatan seolah menjadi 

pengingat bagi masyarakat terhadap sadarnya akan edukasi kebencanaan mengingat negara 

Indonesia berbentuk kepulauan yang rawan akan bencana tsunami, berita tersebut menjadi sesuatu 

sangatlah mengerikan bagi wilayah yang berkemungkinan terdampak apabila hal itu akan benar 

terjadi, otensi kerusakan seperti apa yang dapat ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, pariwisata 

hinggapemukiman apabila tsunami menerjang. 

 Usaha dan upaya seperti apa yang masyarakat bersama pihak terkait tentang menyikapi hal 

kebencanaan tsunami, dalam menganalisa tindakan pencegah maupun penanganan tsunami dengan 

tujuan kondisi siap apabila bencana tsunami terjadi. Tentunya hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir korban jiwa, jumlah kerugian dan tindakan setelah bencana terjadi. Demi 



mendapatkan informasi  seputar kesiapan masyarakat dan instansi terkait, penulis melakukan 

wawancara dengan pihak tersebut, disajikan dalam video wawancara. 

3.10 Story Line 

Scene 1 

Take Visual Audio 

1.  Hiruk pikup kegiatan masyarakat jogja 

(menampilkan budaya,kebiasaan,wisata). 

Footage drone Tugu Jogja & Drone Merapi. 

Timeslapse Sekitar Tugu Jogja. 

Close up papan nama jalan.  

Medium shoot, long shoot, close up : aktifitas 

warga Jogja, wisata, geliat ekonomi pertokoan dan 

penawar jasa. 

Backsound 

Vo ( penjelasan mengenai 

gambaran DIY dalam 

budaya,wisata,kebiasaan 

dan geografis.) 

 

Scene 2 

Take Visual Audio 

1.  Medium shoot, long shoot, close up : aktifitas 

warga Jogja. 

Cut To : Footage berita mengenai bencana DIY 

terutama potensi tsunami. 

Vo (Namun, dibalik euforia 

ini, ada ancaman yang 

menanti.) 

 

 

Scene 3 

Take Visual Audio 

1.  Footage Keindahan alam DIY ( Pantai,Gunung 

merapi) 

Medium shoot, long shoot, close up : Kegiatan 

yang ada di area kawasan pantai  

 

Vo (Keindahan alam yang 

dimiliki, sewaktu-waktu 

dapat menjadi bencana yang 

tidak dapat dihindari.) 



 

Scene 4 

Take Visual Audio 

1.  Footage drone kawasan DIY. 

Panning lingkungan kota DIY.  

Footage/take shoot close up peta lokasi geografis 

jogja. 

Footage lokasi samudra hindia dan merapi dalam 

bentuk grafis. 

 

 

Vo (Memiliki luas wilayah 

mencapai 3.186 km² yang 

bersinggungan dengan 

Gunung Merapi serta 

deretan pantai sepanjang 

113 km, seolah 

menegaskan, bahwa Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki 

berbagai kemungkinan bencana 

alam yang siap menerjangdapat 

menjadi bencana yang tidak 

dapat dihindari.) 

 

Scene 5 

Take Visual Audio 

1.  Info gambar grafis lempeng melintasi pulau Jawa 

zoom specific DIY 

 

Vo (Berada pada deretan 

Pantai Selatan Pulau Jawa, 

menghadap langsung ke 

Samudera Hindia serta 

berada diatas lempeng Indo-

Australia dan Eurasia, 

menyebabkan pantai di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta beresiko tinggi 

terhadap bencana tsunami.) 

 



Scene 6 

Take Visual Audio 

1.  Medium shoot, long shoot, close up : aktifitas 

peneliti yang tengah melakukan obserfasi 

pemetaan model titik aman. 

Panning left & right area sekitar penelitian. 

Footage : penelitian sebelumnya yang dilakukan 

di Kebumen. 

  

 

Vo (Besarnya potensi 

bencana tersebut, 

menggerakkan peneliti 

untuk melakukan penelitian 

mengenai model titik aman 

tsunami. Penelitian yang 

sebelumnya sudah berjalan 

di Kebumen, kini juga 

tengah dikerjakan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini pun beriringan 

dengan upaya edukasi 

mitigasi bencana kepada 

masyarakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta.) 

 

Scene 7 

Take Visual Audio 

1.  Wawancara Narasumber Pak Yulianto 

Medium shoot narasumber 

Close Up detail narasumber 

Pertanyaan : Seberapa 

penting/urgensi penelitian 

ini dilakukan ? 

 

Scene 8 

Take Visual Audio 

1.  Wawancara Narasumber Mbak Ester dan Kak 

Medium shoot narasumber. 

Pertanyaan : Mengingat 

tingginya mobilitas 



Close Up detail narasumber. 

Diselingi medium shoot, close up kegiatan 

masyarakat DIY diperkotaan dan objek iconic  

wisata DIY. 

masyarakat yang 

berpariwisata di Jogjakarta, 

bagaimana peneliti 

melakukan pendekatan 

mitigasi bencana terutama 

untuk orang orang yang 

tidak tinggal lama di 

Jogjakarta ? 

 

Scene 9 

Take Visual Audio 

1.  Tilt Down kantor BMKG 

Wawancara Narasumber BMKG 

Medium shoot narasumber. 

Close Up detail narasumber. 

 

Pertanyaan : Pertanyaan : 

Hingga saat ini, langkah 

apa saja yang sudah 

dilakukan oleh BMKG 

terutama terkait dengan 

adanya resiko bencana 

tsunami di daerah 

Jogjakarta ? 

 

Scene 10 

Take Visual Audio 

1.  Medium shoot : Kak Tiwi memberi harapan akan 

hasil penelitian ini kedepannya diakhiri kata-kata 

Jogjakarta.  

Cut to  

Secen footage 1 Shoot Kegiatan masyarakat DIY  

 

Pertanyaan : harapan akan 

hasil penelitian ini 

kedepannya diakhiri kata-

kata Jogjakarta. 

VO Mengenai DIY 

Backsound 



 

3.11 Story Board 

Scene Video Keterangan 

1.   

 

 

 

Backsound 

Vo ( penjelasan 

mengenai gambaran DIY 

dalam 

budaya,wisata,kebiasaan 

dan geografis.) 



 

 



2.   

 

 

 

 

 

 

 

Vo (Namun, dibalik 

euforia ini, ada ancaman 

yang menanti.) 

3.    

 

Vo (Keindahan alam 

yang dimiliki, sewaktu-

waktu dapat menjadi 

bencana yang tidak dapat 

dihindari.) 



 

 

 

 

 

 



4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo (Memiliki luas 

wilayah mencapai 3.186 

km² yang bersinggungan 

dengan Gunung Merapi 

serta deretan pantai 

sepanjang 113 km, 

seolah menegaskan, 

bahwa Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki berbagai 

kemungkinan bencana alam 

yang siap menerjangdapat 

menjadi bencana yang 

tidak dapat dihindari.) 



5.   

 

 

 

 

 

 

 

Vo (Berada pada deretan 

Pantai Selatan Pulau 

Jawa, menghadap 

langsung ke Samudera 

Hindia serta berada 

diatas lempeng Indo-

Australia dan Eurasia, 

menyebabkan pantai di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta beresiko 

tinggi terhadap bencana 

tsunami.) 

6.   

 

 

 

 

 

 

Vo (Besarnya potensi 

bencana tersebut, 

menggerakkan peneliti 

untuk melakukan 

penelitian mengenai 

model titik aman 

tsunami.  

 



 

 

 

Penelitian yang 

sebelumnya sudah 

berjalan di Kebumen, 

kini juga tengah 

dikerjakan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini pun 

beriringan dengan upaya 

edukasi mitigasi bencana 

kepada masyarakat 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta.) 

7.    

 

 

 

Pertanyaan : Seberapa 

penting/urgensi 

penelitian ini dilakukan ? 



 

 

 

8.   

 

 

 

 

 

Pertanyaan : Mengingat 

tingginya mobilitas 

masyarakat yang 

berpariwisata di 

Jogjakarta, bagaimana 

peneliti melakukan 

pendekatan mitigasi 

bencana terutama untuk 

orang orang yang tidak 

tinggal lama di 

Jogjakarta ? 



 

9.   

 

 

 

 

Pertanyaan : harapan 

akan hasil penelitian ini 

kedepannya diakhiri 

kata-kata Jogjakarta. 

VO Mengenai DIY 

Backsound 

 

  



 


