
 

 

BAB IV 

TAHAPAN PROSES PRODUKSI 

4.1 Tahap produksi 

Tahapan produksi terdiri dari 3 tahap yaitu: 

1. Pra Produksi 

2. Produksi 

3. Pasca Produksi 

4.1.1 Pra Produksi 

Tahap pra produksi merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan penulis 

sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan pengambilan gambar. Dalam tahap ini 

penulis merancang konsep Film Dokumenter, melakukan konsultasi kepada rekan-rekan 

yang berpengalaman dalam bidang produksi, serta menyiapkan seluruh perlengkapan yang 

nantinya akan mendukung proses produksi, seperti kamera, stabilizer, clip on, tripod, 

lighting, dan lain-lain. Untuk tahapan pra produksi penulis mempersiapkan beberapa hal 

seperti riset, pembuatan story line, story board, koordinasi dengan narasumber, survey 

lokasi yang akan dipilih untuk proses produksi, mencari talent untuk reka adegan, mencari 

kru untuk membantu dalam pross produksi, hingga surat-menyurat kepada Lembaga terkait 

perijinan guna menunjang kelancaran proses produksi. 

 Riset 

Pada awalnya penulis mencari informasi berkaitan dengan korban-korban revenge 

porn dan tentu dengan catatan sudah bangkit, dan bersedia dimintai keterangannya, 

awalnya penulis melakukan pencarian melalui sosial media (twitter), terdapat banyak 

sekali ulasan atau biasa disebut dengan thread (istilah yang digunakan di twitter) namun 

yang penulis dapatkan sangat sedikit, dan adapun yang berkaitan dengan revenge porn, 

hanya berupa kampanye gerakan untuk mendukung korban. kemudian penulis mecoba 

mempersempit area pencarian informasi, penulis pun kemudian menyambangi LBH APIK 

Semarang untuk mencari informasi, hasil yang didapat cukup mengejutkan penulis, 

“dengan segala skandal foto ataupun video di luar sana, atau bahkan di daerahnya mas 

sendiri (menyebut penulis), apakah mas yakin kasus semacam ini tidak ada? Yang 

dilaporkan menurut CATAHU (catatan tahunan) Komnas Perempuan saja sebanyak itu, 



 

 

apalagi yang tidak dilaporkan?” ucap Mbak Ayu (Direktur LBH APIK Semarang), hal ini 

kemudian menggiring penulis untuk mencari calon narasumber utama di daerah asal 

penulis, di kota Salatiga.  Penulis mencari tahu dengan mendatangi kembali pergaulan 

penulis di masa SMA (sekolah menengah atas) dan juga SMP (sekolah menengah pertama), 

hingga lingkaran terdekat penulis saat ini, yaitu pergaulan Kampus. Penulis mendapatkan 

kurang lebih 6 (enam) nama korban yang kemungkinan besar dapat penulis ajak untuk 

bekerjasama, penulis sengaja untuk mencari di lingkungan terdekat penulis, dengan alasan 

untuk mempermudah penulis menggapai Narasumber (korban) baik dari segi akomodasi 

dan juga mempermudah penulis untuk melakukan pendekatan. Setelah mendapakan nama-

nama calon narasumber, penulis mencoba mendekati teman dekat dari seluruh narasumber, 

dengan tujuan untuk mempermudah penulis melakukan pendekatan. Penulis menyadari 

resiko besar dalam melakukan riset dan mengajak bekerjasama para narasumber, oleh 

sebab itu penulis tentunya menjunjung tinggi etika dalam melakukan riset, salah satunya 

dengan menggunakan bahasa yang santun, serta menjelaskan secara jelas, apa tujuan utama 

penulis. Oleh sebab itu penulis mengupayakan untuk menggandeng orang terdekat dari 

calon narasumber terdahulu, dengan siasat, mengurangi resiko ketersinggungan dari 

narasumber.  

Hasilnya, 3 (tiga) nama dari narasumber yang penulis peroleh sebelumnya, 

menolak untuk bekerjasama, bahkan tanpa sempat berhubungan langsung dengan penulis 

atau dengan kata lain sudah menyatakan penolakan ketika teman dekat narasumber 

menanyakan kebersediaanya. Kemudian 2 (dua) sisanya melakukan penolakan secara 

langsung dengan cara menghubungi penulis. 5 (lima) nama tersebut memiliki alasan yang 

hampir seragam, takut, tidak ingin mengingat hal itu kembali, marah ketika disinggung 

mengenai hal itu, bahkan langsung menangis karena trauma. Fakta ini kemudian membuat 

penulis semakin yakin, bahwasannya di luar sana masih banyak korban yang serupa dengan 

calon-calon narasumber yang ditemui penulis., hal ini juga yang kemudian membuat 

penulis semakin bersemangat untuk mencari narasumber yang benar-benar pulih dan mau 

menceritakan pengalamannya untuk bangkit.  

Penulis pun pada akhirnya mendapatkan 1 (satu) narasumber yang bersedia, dan 

benar-benar bangkit melalui Instagram, penulis kemudian meminta nomor telefon pribadi 

milik narasumber untuk melakukan riset terlebih dahulu, penulis kemudian mulai 



 

 

menanyakan apa yang sebenarnya ditakutkan oleh para korban, mengapa beberapa korban 

tidak mau bercerita, mengapa korban cenderung tertutup dan tidak bercerita, hingga 

mengapa korban memiliki kecenderungan bunuh diri. Penulis menggali segala informasi 

yang berkaitan dengan pengalaman narasumber saat menjadi korban dan jalannya menuju 

kebangkitan.        

Story Line 

Pada tahap ini penulis merancang gambaran kasar naskah berdasarkan dari hasil 

riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Outline naskah akan menjadi patokan dalam 

membangun alur cerita dalam Film Dokumenter yang akan diproduksi. 

Story Board 

Tahap ini merupakan pembuatan sketsa kasar berupa gambar yang nantinya akan menjadi 

acuan Ketika melakukan produksi yaitu dalam hal pengambilan gambar. Story Board 

dibuat berdasarkan dengan alur cerita yang sudah dirancang sebelumnya. 

4.1.2 Produksi 

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pra produksi. Rancangan yang sudah 

dibuat selama tahap pra produksi dilaksanakan pada tahap produksi. Pada tahap ini penulis 

mulai terjun ke lapangan yaitu melakukan pengambilan gambar berupa video terhadap 

narasumber-narasumber serta lokasi-lokasi yang sudah di tentukan sebelumnya seperti 

wawancara bersama Narasumber Utama dan juga terhadap pihak LBH APIK (Lembaga 

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan), pengambilan gambar reka adegan, 

dan juga pengambilan gambar suasana Kota Salatiga dan Jakarta. 

  

4.1.2.1 Time Table Produksi 

Tabel 4. 

Time Table Produksi 

Berikut merupakan jadwal produksi Film Dokumenter “Menjadi Radar” 

Tanggal Waktu Scene Cast  Lokasi 

06/06/2021 10:00 

– 

15:00 

• Suasana kota 

Jakarta 

• wawancara 

dengan 

• Narasumber 

Utama  

• Kos Ano 

Purba, 

Tebet, kp. 

Melayu, 



 

 

Narasumber 

Utama tentang 

pengalamannya 

sebagai korban, 

dan mencari 

jalan keluar  

dari masalahnya.  

Jakarta 

Selatan. 

08/07/2021 23:00-

01:00 

• Reka adegan 

pelaku sedang 

melakukan 

panggilan video 

dengan korban 

• Reka adegan 

aktivitas pelaku 

menyebarkan 

foto “skandal” 

korban. 

• Gilang 

(berperan 

sebagai 

pelaku). 

• Kos SB, 

Pattimura 

79, 

Salatiga. 

07/08/21 08:00 

– 

15:00 

• Reka adegan di 

Sekolah korban 

ditinggalkan oleh 

teman-temannya 

• Reka adegan 

korban 

mendapatkan 

cemooh dari 

teman-temannya. 

• Reka adegan 

korban bercerita 

dengan satu 

temannya. 

• Viola (sebagai 

korban) 

• Indaryoko, 

Theo, Ario, 

dan Oky 

(sebagai teman 

laki-laki). 

• Winnesa, 

Dhea, Ribka 

(sebagai teman 

perempuan). 

• SMA 

Kristen 1 

Salatiga. 

12/08/21 13:00 

– 

17:00 

• Reka adegan 

orang tua korban 

curiga dengan 

gerak-gerik 

korban. 

• Reka adegan 

korban 

mendapatkan 

kekerasan 

berulang. 

• Reka adegan 

korban 

memutuskan 

bunuh diri. 

• Reka adegan 

orang tua korban 

• Viola (sebagai 

korban) 

• Fsamarena 

(sebagai Ibu) 

• Akiko (sebagai 

Ayah)  

• Kos 

Immanuel, 

Salatiga. 



 

 

memaksa masuk 

kedalam kamaar 

korban. 

• Reka adegan 

korban 

menjelaskan 

segala sesautu 

yang terjadi 

kepada orang tua.  

14/08/21 16:00 

– 

18:30 

& 

19:00 

– 

20:00 

• Reka adegan 

korban menemui 

kekasihnya. 

• Reka adegan 

korban menangis 

setelah 

ditinggalkan. 

• Melakukan 

pengambilan 

vokal yang akan 

digunakan untuk 

backsound film. 

• Viola (sebagai 

korban) 

• Dicky (sebagai 

pacar) 

• Viola (vocal) 

• Indaryoko 

(Gitar)  

• Street Side 

Coffee, 

Salatiga. 

• Pasaribu’s 

House. 

27/09/21 14:00 

– 

15:30 

• Penulis 

berkeliling Kota 

Salatiga 

• Suasana Kota 

Salatiga 

• Penulis. • Lapangan 

Pancasila, 

Selasar 

Kartini, 

Salatiga. 

08/11/21 12:00 -

14:30 

• Wawancara 

narasumber LBH 

APIK Semarang. 

• Mbak Rara 

Ayu, Direktur 

LBH APIK 

Semarang. 

• Kantor 

LBH APIK 

Semarang. 

09/12/21 12:00 

– 

14:00 

• Wawancara 

Masyarakat atau 

Mahasiswa 

UKSW Salatiga 

mengenai 

revenge porn.                                                                                          

• Mahasiswa 

UKSW 

Salatiga. 

• Cafetaria 

UKSW 

Salatiga. 

10/02/22 16:00 

– 

17:30  
 

• Seruan dari 

Aktivis 

Kemanusiaan. 

• Suasana Kampus 

UKSW. 

• Aktivis 

Kemanusiaan. 

• Kampus 

UKSW 

Salatiga. 

 



 

 

 

 

   

 

4.1.2.2 Breakdown Timeline Film  

Tabel 5 

Breakdown Timeline Film 

No Scene Visual Keterangan Timecode 

1 Pembuka 

Kumpulan berita 

mengenai 

revenge Porn 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan berita 

mengenai kasus 

kekerasan seksual 

berbabasis gender 

online, revenge porn. 

Penulis ingin 

menunjukkan 

banyaknya kasus 

kekerasan seksual ini 

sedang marak dan 

patut untuk 

mendapatkan 

perhatian lebih. Yang 

kemudian diikuti 

dengan visual 

wawancara bersama 

Mahasiswa UKSW 

yang ternyata masih 

belum mengetahui 

mengenai kasus ini. 

00:00-

00:42 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
2 Wawancara 

Narasumber 

LBH APIK 

Semarang 

(Lembaga 

Bantuan Hukum 

Asosiasi 

Perempuan 

untuk Keadilan)  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Wawancara 

Narasumber LBH 

APIK Semarang 

(Lembaga Bantuan 

Hukum Asosiasi 

Perempuan untuk 

Keadilan) 

menjelaskan statistik 

dan apa definisi dari 

revenge porn. 

  

00:42-

01:59 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

3 Penulis 

berkeliling Kota 

Salatiga. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Penulis menjabarkan 

apa yang akan 

disajikan di dalam 

video ini, dan kepada 

siapa-siapa kah video 

ini ditujukan, dan 

sekaligus memberikan 

informasi bahwa 

video ini dibuat di 

Kota Salatiga melalui 

visual Kota Salatiga. 

kemudian melakukan 

bridging untuk 

transisi menuju ke 

Kota Jakarta, yang 

menjadi Kota tempat 

tinggal terkini 

Narasumber Utama.  

01:59-

03:11 



 

 

 
  

4 Pembukaan 

wawancara 

Narasumber 

Utama dan reka 

adegan. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Wawancara 

Narasumber Utama 

mengenai awal mula 

terkena kasus ini dan 

diikuti dengan reka 

adegan penyebaran 

foto oleh pelaku serta 

visual Kota Jakarta. 

03:11-

04:07 



 

 

5 Wawancara 

Narasumber 

Utama yang 

divisualisasikan 

melalui reka 

adegan. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Reka adegan korban 

mendapatkan 

perlakuan tidak 

mengenakkan dari 

teman-temannya, dan 

ditinggalkan oleh 

pacarnya karena 

selingkuh dengan 

laki-laki lain, dan 

terbukti selingkuhpun 

melalui foto skandal 

yang tersebar. 

04:07-

05:37 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
6 Wawancara 

Narasumber 

Utama dan LBH 

APIK Semarang, 

divisualisasikan 

melalui reka 

adegan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reka adegan korban 

ditinggalkan oleh 

teman-teman 

dekatnya, dan tidak 

tahu harus bagaimana, 

beruntung masih ada 

satu dari sekian teman 

dekatnya yang masih 

mau menerima dirinya 

apa adanya. 

05:37-

07:07 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
7 Wawancara 

Narasumber 

Utama dan LBH 

APIK Semarang, 

divisualisasikan 

melalui reka 

adegan. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Reka adegan.  

Kekerasan berulang 

ataupun ancaman 

terror yang didapat 

korban saat bertelefon 

dengan pelaku 

membuat kondisi 

korban kian 

memburuk dan 

memicu indikasi 

untuk bunuh diri, 

beruntung gerak-gerak 

korban sudah tercium 

oleh kedua orang tua 

korban, dan berhasil 

menggagalkan 

rencana korban untuk 

mengakhiri hidupnya. 

07:07-

11:14 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

8 Wawancara 

Narasumber 

Utama yang 

divisualisasikan 

melalui reka 

adegan. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Reka adegan korban 

menceritakan segala 

sesuatu yang sedang 

menimpa dirinya 

dihadapan kedua 

orang tuanya. Dan 

wawancara 

Narasumber Utama 

yang menjelaskan 

bahwasannya, titik 

baliknya adalah ketika 

dia berhasil berdamai 

dengan dirinya 

sendiri, dan mampu 

untuk terbuka 

menceritakan 

masalahnya kepada 

orang lain. 

11:14-

13:10   



 

 

 

 

 

 

 

 

  
9 Wawancara LBH 

APIK Semarang 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara LBH 

APIK Semarang 

mengenai apa saja 

yang dapat dilakukan 

oleh LBH APIK 

Semarang dalam 

mendampingi korban 

kekerasan seksual 

revenge porn. 

13:10-

14:17 

10 Penulis 

berkeliling Kota 

Salatiga  

 

 
 

 

 
 

 

Penulis 

menyimpulkan 

bahwasannya 

kekerasan seksual 

berbasis gender online 

revenge porn  ini 

merupakan masalah 

yang serius dan perlu 

adanya penanganan 

yang serius pula. 

Penulis kemudian 

melanjutkan narasi 

sebagai bridging 

untuk masuk ke scene 

selanjutnya. 

14:17-

15:00 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
11 Pesan-pesan dari 

Aktivis 

kemanusiaan 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Seruan dari Aktivis 

Kemanusiaan untuk 

tidak menjadikan 

perempuan sebagai 

objek, dan pentingya 

memanusiakan 

manusia lain 

15:00-

15:33 

12 Pesan-pesan dari 

Narasumber 

Utama. 

 

 

 

 

 

 

Pesan dari narasumber 

utama yang pernah 

menjadi korban dari 

revenge porn untuk 

generasi muda, agar 

tidak jatuh di lubang 

yang pernah dia 

masuki sebelumnya 

dan lebih berhati-hati, 

sekalipun sudah 

menjadi pasangan, 

15:33-

16:13 



 

 

 

 

 

 

 

  

lebih baik untuk tidak 

melakukan hal-hal 

yang dapat merugikan 

di masa yang akan 

datang. 

13 Pesan-pesan dari 

LBH APIK 

Semarang. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Pesan dari Mbak Rara 

Ayu selaku Direktur 

LBH APIK Semarang 

kepada para pelaku 

dan calon pelaku 

dimanapun mereka 

berada, untuk tidak 

melakukan kekerasan 

seksual berbasis 

gender online, secara 

khusus revenge porn.   

16:13-

16:35 

14 Pesan-pesan dari 

Aktivis 

Kemanusiaan. 

 

 
 

 

 

 

  

Seruan untuk kita 

manusia, agar tidak 

memberikan stigma 

negatif kepada 

korban, melainkan 

memberikan 

dukungan dan 

membantu korban 

untuk bergerak 

bersama dan bangkit 

dari permasalahannya. 

16:35 -

17:44 

15 Pesan-pesan dari 

LBH APIK 

Semarang. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seruan untuk korban, 

agar tidak takut dan 

jangan pernah merasa 

sendiri, LBH APIK 

akan selalu siap sedia 

untuk membantu 

menyelesaikan 

masalah yang dimiliki 

korban. Serta 

himbauan kepada 

pihak kepolisian 

untuk membantu 

korban yang terkena 

kasus kekerasan 

17:44-

18:18 



 

 

 

 

 

  

seksual, agar tidak 

memberikan stigma 

negatif kepada 

korban. 

16 Pesan-pesan dari 

Narasumber 

Utama 

 

 

 

 

 
 

 

  

Seruan untuk bangkit 

melawan, oleh 

Narasumber Utama 

untuk siapapun yang 

sedang tertimpa kasus 

ini, agar tidak lari dari 

kenyataan melainkan 

bangkit dan melawan. 

18:18-

18:36 

17 Pesan-pesan dari 

Aktivis 

Kemanusiaan. 

 

 

 

 
 

 

  

Seruan dari Aktivis 

Kemanusiaan untuk 

Mahasiswa dan 

generasi muda, agar 

tidak berhenti 

berjuang untuk 

keadilan sesama 

manusia. 

18:36-

19:08 

18 Penutup. 

Credit Title dan 

representasi 

judul. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diakhir credit title, 

lampu hidup 

digambarkan sebagai 

radar, yang mana, 

dibutuhkan sedikit 

cahaya untuk 

menerangi satu 

ruangan. 

Video ini diharapkan 

oleh penulis dapat 

menjadi secercah 

kecil cahaya tersebut, 

yang tentu saja 

menjadi radar ataupun 

pusat kebangkitan, 

19:08-

selesai 



 

 

 
 

 

  

bagi para korban 

kasus kekerasan 

seksual berbasis 

gender online, 

revenge porn. 

 

4.1.3 Pasca Produksi 

Tahap pasca produksi merupakan tahap akhir setelah melalui tahap pra produksi 

dan produksi. Pada tahap ini hasil pengambilan gambar (video) di lapangan akan diolah 

melalui proses editing. Editing merupakan proses menggabungkan potongan-potongan 

video hasil dari tahap produksi dengan menambahkan efek, soundtrack, tata suara, dan 

terjemahan. 
 

4.1.3.1 Persiapan Bahan Editing 

Penulis akan memilih stock video yang sudah diambil pada masa produksi, 

dan memilih yang mana saja yang akan digunakan, asset gambar, grafik judul, 

backsound yang layak dijadikan sebagai bahan editing, serta mengurutkannya ke 

dalam bagian-bagian sesuai dengan storyline yang sudah dirancang penulis. 

 

4.1.3.2 Proses Editing 

Dalam melakukan proses editing, penulis menggunakan software Adobe 

Premiere Pro CC 2021 sebagai software untuk menyunting film dokumenter. 

Software tersebut dipilih karena penulis sudah sering menggunakannya dalam 

pembuatan karya video sebelumnya, serta keberagaman fitur sehingga 

memudahkan penulis untuk berkreasi dan improvisasi. Proses editing yang 

dilakukan penulis meliputi: 

 

4.1.3.3 Reduksi Data Visual 

Dalam proses ini merupakan tahap dimana penulis akan menginput bahan 

video serta audio hasil dari tahap produksi ke dalam software Adobe Premiere Pro 

CC 2021. 



 

 

 

                                    
 

Gambar 1. Proses Reduksi Data Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.4 Menyatukan Video dengan Audio 

Dalam proses ini, penulis akan menyatukan video dengan audio, hasil dari 

wawancara narasumber, serta pengambilan gambar reka adegan pada saat tahap 

produksi. Hal ini dikarenakan, pada saat proses produksi penulis memilih 

menggunakan mic external, sehingga data audio terpisah. Hal tersebut dilakukan 

karena hampir setiap wawancara dilakukan di dekat keramaian, sehingga dengan 

menggunakan mic external akan dapat meredam noise yang diakibatkan oleh suara 

di keramaian kota.  



 

 

 

          
 

 

                        

                              Gambar 2. Proses Menyatukan Video dengan Audio 

4.1.3.5 Import dan Cutting Visual 

Dalam proses ini penulis akan mulai menyatukan serta menyusun potongan-

potongan bahan video yang sudah di input sebelumnya pada tahap Reduksi 

Visual Data. Proses penyatuan dan penyusunan potongan video akan dilakukan 

pada lembar kerja yang ada di software Adobe Premiere Pro CC 2021 sesuai 

dengan storyline yang sudah dirancang oleh penulis pada tahap pra produksi. 

Hal ini bertujuan agar alur serta pesan yang akan dibangun oleh penulis tetap 

sesuai dengan patokan awal yaitu storyline. 

 

                                     

         Gambar 3. Proses Import dan Cutting Visual 

 

4.1.3.6 Memasukan Backsound dan Sound Effect 

Dalam proses ini penulis akan menambahkan Backsound yang sudah pernah 

direkam sebelumnya, dan Sound Effect yang disesuaikan dengan suasana alur 

cerita yang sudah dirancang sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menambah 



 

 

serta membangun suasana film agar menjadi lebih hidup dan dapat menggiring 

emosi penonton. 

 

                                       
 

 

Gambar 4. Proses Memasukan Backsound dan Sound Effect 

 

 

 

4.1.3.7 Memasukan Asset Gambar 

Dalam proses ini asset gambar yang sudah dipersiapkan penulis akan 

ditambahkan. Proses ini bertujuan untuk menampilkan data pendukung. Seperti 

contohnya, dalam film dokumenter ini akan ditampilkan gambar-gambar yang 

meliputi cuplikan berita ataupun artikel mengenai revenge porn, bahkan 

tangkapab layer yang berisi CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan. 

 

 
 

 

Gambar 5. Proses Memasukan Asset Gambar 

 

4.1.3.8 Proses Color Corection dan Color Grading 



 

 

proses Color Corection dan Color Grading merupakan proses mengkoreksi 

hasil video yang cahanya terlalu cerah maupun terlalu gelap. Selanjutnya akan 

dilakukan proses pewarnaan dari hasil video yang bertujuan agar mendukung 

suasana yang akan dibangun serta film yang dihasilkan akan lebih hidup. 

 

                                  
 

Gambar 6. Proses Color Corection dan Color Grading 

 

 

 

4.1.3.9 Proses Penambahan Subtitle 

Setelah itu, proses editing yang terakhir adalah penambahan subtitle. Proses 

ini bertujuan untuk memudahkan penonton dalam memahami isi pembicaraan 

dalam film dokumenter yang dibuat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kendala dalam Proses Pembuatan Film Dokumenter “Menjadi Radar” 

 

Tabel 6. 

Kendala dalam proses pembuatan Film Dokumenter  

 

Kendala Penyelesaian 

Penulis memutar otak untuk mencari cara 

berangkat, serta bertahan hidup di Kota 

Jakarta tanpa menghabiskan banyak biaya, 

hal ini dikarenakan penulis akan 

mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa 

perlengkapan, dan buah tangan untuk 

Memutuskan untuk berangkat menggunakan 

sepeda motor dari Kota Salatiga menuju 

Jakarta, serta mengandalkan relasi yang ada di 

Kota Salatiga untuk segala peralatan 

pengambilan gambar, untuk tempat 

pengambilan gambar, penulis mengandalkan 

relasi yang ada di Kota Jakarta, sekaligus 



 

 

narasumber, serta biaya tempat tinggal selama 

di sana.  

Saat sedang dalam perjalanan pulang dari 

Kota Jakarta, rekan yang berangkat bersama-

sama dengan penulis mengalami kecelakaan 

tunggal. 

menggunakan tempat tersebut untuk bernaung 

sementara.  

Penulis pun turut membantu biaya pengobatan 

dan perbaikan motor.  

Penulis kesulitan untuk mencari talent yang 

sesuai untuk reka adegan yang sudah 

disiapkan, hal ini dikarenakan kurang 

tersedianya sumber daya manusia yang 

sedang berada di daerah dekat penulis. 

adapun, belum pernah bermain peran 

sebelumnya. 

Penulis kembali memanfaatkan relasi dengan 

adik tingkat untuk keperluan casting talent 

Kesulitan dalam mencari properti 

pengambilan gambar, seperti seragam SMA 

maupun atribut-atribut yang biasa digunakan 

oleh anak SMA.  

Penulis juga kesulitan untuk mencari lokasi 

yang bertemakan sekolah, mengingat pada 

masa produksi tersebut sedang 

dilaksanakannya PPKM Level 4 oleh 

Pemerintah. 

Selain itu, penulis juga terpaksa menunda-

nunda pengambilan gambar karena jadwal 

dari talent, kru, dan tempat pengambilan 

gambar tidak pernah sinkron. 

Penulis kemudian mencari alternatif dengan 

bantuan adik kandung penulis, untuk 

meminjam seragam maupun atribut SMA, 

meski seadanya namun tetap dapat digunakan. 

Dalam penentuan tempat pengambilan gambar, 

secara khusus pada adegan sekolahan, penulis 

kemudian melakukan survey berulang kali, 

hingga akhirnya penulis menghubungi Kepala 

Sekolah penulis saat masih bersekolah, dengan 

susah payah saat bernegosiasi, akhirnya 

diizinkanlah untuk menggunakan SMA Kristen 

1 Salatiga dalam pembuatan film documenter 

ini. 

Penulis memutuskan menunda pengambilan 

gambar dan menunggu waktu yang tepat agar 

talent, kru, dan tempat pengambilan gambar 

menemukan tanggal yang tepat. 

Jadwal produksi yang tidak menentu, karena 

beberapa talent dan kru sempat mengalami 

Covid-19, bahkan sempat berada di fase, 

talent sembuh, kru yang sakit, atau 

sebaliknya. 

Mengatur jadwal baru untuk mengganti proses 

produksi yang sempat tertunda. 

Cuaca yang tidak menentu sehingga sempat 

beberapa kali jadwal harus di tunda karena 

hujan yang tidak kunjung berhenti. 

Mengatur jadwal baru untuk mengganti proses 

produksi yang sempat tertunda. 

Narasumber LBH APIK Semarang yang tak 

kunjung memberikan kabar kebersediaannya 

untuk bekerjasama 

Awalnya penulis hanya menunggu dan 

menghubungi secara terus menerus, hingga 

pada akhirnya penulis memutuskan untuk 

mendatangi kantor LBH APIK Semarang, 



 

 

namun pada saat itu kantor kosong dikarenakan 

PPKM Level 4, penulis pun menunggu dan 

mendapatkan jawaban.  

Perangkat yang digunakan untuk melakukan 

proses editing mendapatkan masalah, yang 

berupa virus. Pada saat itu proses editing 

sudah berjalan 80%, namun dikarenakan virus 

tersebut, file editing tersebut pun hilang. 

Beruntung, untuk file stock shot tidak ikut 

corrupt. 

Mencoba memperbaiki perangkat, namun tetap 

sia-sia, hingga pada akhirnya penulis pun 

memutuskan untuk mengedit ulang dari 0 (nol) 

Terbatasnya peralatan penulis untuk 

melakukan pengambilan gambar, dan 

perangkat untuk melakukan proses editing. 

Memanfaatkan relasi yang dimiliki penulis, 

meminjam ke sana dan ke sini. bersyukur 

kepada Tuhan, penulis memiliki teman-teman 

yang baik. 

Editor yang digandeng oleh penulis untuk 

membantu selama ini, memutuskan untuk 

bekerja ke Kota Yogyakarta, namun tetap 

membantu penulis secara jarak jauh. Pada saat 

itu, proses editing baru berjalan 20% 

Mengejar Editor ke Kota Jogjakarta dan 

menetap di sana selama kurang lebih 2 minggu. 

Kehilangan keyakinan untuk dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir, bahkan sempat 

menyerah karena sudah terlalu lama, serta 

menghabiskan banyak tenaga, materi, dan 

waktu. 

Terbuka kepada Orang Tua mengenai kendala 

selama ini, serta tidak henti-hentinya untuk 

berdoa, berserah kepada Kristus, dan 

meyakinkan diri sendiri.  

 

  



 

 

4.3 Korelasi Antara Teori S-O-R Dengan Film Dokumenter “Menjadi Radar” 

Film merupakan media atau alat komunikasi yang bersifat audio visual guna untuk 

menyampaikan pesan tertentu kepada suatu kelompok orang yang berkumpul disuatu tempat 

tertentu (Heru Effendy, 2002: 134). Film juga memilikin peran sebagai media hiburan yang 

menyenangkan bagi masyarakat. Selain itu, film juga menjadi media untuk mendapatkan ilmu 

dan wawasan serta juga menjadi sarana yang cukup efektif dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan penjabaran di atas, film dinilai sebagai media komunikasi yang cukup jitu 

terhadap massa yang menjadi segmentasinya, hal ini dikarenakan film memiliki sifat yang 

audio visual yakni gambar dan suara. Dengan adanya gambar dan suara, film dapat 

menceritakan banyak hal dalam waktu yang relatif singkat dan mampu mempersuasif para 

penontonnya. 

 Pada film documenter dengan genre dokudrama ini, disuguhkan informasi mengenai 

kehidupan seseorang yang pernah menjadi korban dalam kekerasan seksual berbasis gender 

online, yakni revenge porn yang kemudian menemukan jalannya untuk bangkit. Selain 

informasi berupa kisah hidup yang dijalani korban, informasi adanya LBH APIK (Lembaga 

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) sebagai Lembaga yang biasa 

menanangi masalah ini juga disuguhkan dalam film ini.. Film dokumenter ini menyajikan 

informasi berupa audio dan visual, hal ini bertujuan agar penonton tidak hanya menikmati 

melalui audionya saja atau visual nya saja. 

4.4 Teori SOR (Stimulus Organism Response)  

Teori S-O-R merupakan teori komunikasi sebagai singkatan dari Stimulus- Organism- 

Respon. Menurut teori ini, media massa sangat berperan dalam memengaruhi komunikan atau 

penerima pesan, teori S-R ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya 

melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Namun respon 

sesungguhnya juga dimodifikasi oleh organisme (O) yang stimulus dan penerima menaggapinya 

dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori S-O-R (Morissan, 2010:17). Sementara 

itu, Onong Uchjana Efendy (2003.253) menjelaskan 3 unsur penting dalam model komunikasi S-

O-R itu yaitu : Pesan ( Stimulus, S), Komunikan (Organism, O) dan Efek (Response, R).  

• Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. 

Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan lambang. Pada film dokumenter ini, 



 

 

pesan yang disampaikan diawali dengan deretan cuplikan berita ataupun artikel mengenai kasus 

kekerasan seksual Revenge Porn yang ditunjukkan di scene pembuka, yang kemudian diikuti 

dengan kondisi di suatu tempat yang gelap, namun setelah lampu dinyalakan menjadi terang yaitu 

di menit 00.00.00 – 00.00.42. ditampilkan dalam sudut pengambilan gambar long shot untuk 

menunjukkan kesan bahwa di tengah kegelapan manapun, jika ada secercah cahaya, maka akan 

berarti besar.  

 

 

 

 

Gambar 7. Menjadi Radar menit 00:00 – 00:42 

 

Selanjutnya, pesan berupa tanggapan Masyarakat ataupun Mahasiswa mengenai 

Revenge Porn yang dimunculkan dalam bentuk audio visual masih di scene pembuka yaitu 

di menit 00.00.00 – 00.00.42. Dalam adegan ini diambil gambar menggunakan teknik 

medium shoot.  

 



 

 

          

Gambar 8. Menjadi Radar menit 00:00 – 00.:42 

 

 

Sebuah pesan yang dikemukakan oleh Direktur LBH APIK Semarang (Lembaga Bantuan 

Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) menjelaskan statistik dan apa definisi dari 

revenge porn. Pada scene satu. Dalam adegan ini diambil gambar menggunakan teknik medium 

shoot, yang ditujukan untuk menunjukkan tempat dan ekspresi dari narasumber.  

 

 

                                  

 

 



 

 

Gambar 9. Menjadi Radar menit ke 00:42-01:59 

 

 

 Ditampilkan pula gambar Kota Salatiga dan bangunan-bangunan menggunakan drone dan 

menggunakan teknik pengambilan gambar extreme long shot menit untuk memberikan gambaran 

bahwasannya video documenter ini dibuat di kota salatiga, yang kemudian diikuti dengan prolog 

video dari penulis sebagai bridging menuju ke adegan selanjutnya pada menit 01:59-03:11.  

 

                   Gambar 10. Menjadi Radar menit ke 01:59-03:11.   

Kemudian ditampilkan pula gambar suasana Kota Jakarta dan bangunan bangunan yang 

ada di kawasan kota sebagai pesan yang menandakan Narasumber Utama tinggal di Kota Jakarta, 

pengambilan gambar dilakukan dari sudut pandang drone extreme long shot  

 

                               

   Gambar 11. Menjadi Radar menit ke 03:11 – 03:14 

 

 



 

 

 Selanjutnya, beralih ke Narasumber Utama atau Korban (mawar), pada scene ini 

Narasumber Utama menceritakan kembali pengalamannya saat terkena kasus revenge porn, yang 

dijelaskan secara langsung dalam wawancara. Gambar diambil menggunakan medium shot untuk 

mendapatkan gerakan tubuh ataupun gestur dari Narasumber Utama, hal ini dilakukan lantaran 

wajah Narasumber Utama disamarkan dengan menggunakan konsep siluet. 

 

                                     

      Gambar 12. Menjadi Radar menit ke 03:14 – 03:35 

 

Selanjutnya beralih ke awal reka adegan, pesan yang disampaikan berupa visual Pelaku 

yang sedang bertelefon video dengan korban dan melakukan tangkapan layer berupa foto topless 

milik korban yang kemudian disebarkan oleh pelaku melalui sosial media. Pada reka adegan, peran 

maupun tindakan pelaku disesuaikan dengan kisah korban. Pengambilan gambar dilakukan 

menggunakan teknik medium shot agar mendapatkan ekspresi dari pemeran pelaku. 

                              

   Gambar 13. Menjadi Radar menit ke 03:35 – 04:07 



 

 

 

 

Kemudian beralih ke scene reka adegan saat Narasumber Utama ataupun Korban, 

menjalani hari-harinya setelah mendapatkan kekerasan seksual revenge porn tersebut. Reka 

adegan yang ditampilkan beragam, mulai dari reka adegan yang menggunakan sudut pandang 

korban, maupun menggunakan sudut pandang pelaku. Reka adegan yang ditampilkan adalah saat 

korban sedang berada di lingkungan sekolah dan juga sebuah café, dimana korban mendapatkan 

perlakuan yang membuat korban semakin terpuruk, dan ditinggalkan oleh teman maupun 

pacarnya . Hampir Sebagian besar tindakan yang diperankan oleh pemeran di dalam film, 

mengikuti Voice Over dari Narasumber Utama (korban) dan Narasumber Direktur LBH APIK 

Semarang. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan teknik, Medium Shot dan Close 

Up agar menunjukkan ekspresi dari para pemeran dan juga Narasumber.  

 

 

 

                     

                    

 



 

 

   Gambar 14. Menjadi Radar menit ke 04:07 – 07:07 

 

 

Beralih ke scene reka adegan saat korban mendapatkan kekerasan berulang berupa 

ancaman akan disebarkan kembali, pesan yang tersirat dapat disaksikan melalui percakapan antara 

pelaku dan juga korban, yang mana korban tidak memiliki pilihan lain dalam kasus ini. kedua 

orang tua pun akhirnya memergoki anaknya yang hampir bunuh diri, lantaran masalah yang sedang 

menerpa dirinya, dalam scene ini terkandung pesan yang sangat besar, yaitu peran orang tua 

sangatlah penting dalam membantu menyelesaikan masalah anaknya, orang tua juga harus bisa 

menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Di dalam scene ini juga menunjukkan bahwa 

keterbukaan dan kejujuran adalah kunci dalam menyelesaikan masalah. Dalam scene ini juga 

mengandung pesan inti dari film documenter ini, yaitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, 

dari kekerasan seksual revenge porn. hal ini ditunjukkan dengan reka adegan yang diperankan, 

maupun VO Narasumber Utama dan Direktur LBH APIK, yang memperkuat fakta betapa 

mengerikannya dampak dari kekerasan seksual ini. Pengambilan gambar dilakukan dengan 

menggunakan Medium Shot dan Close Up, untuk menunjukkan ekspresi kesedihan yang dialami 

oleh korban agar sampai pada penonton. Backsound yang dihadirkan juga menggambarkan 

keputusasaan, hal ini dapat didengar melalui lirik-lirik dari backsound tersebut. 

     

 

          Gambar 15. Menjadi Radar menit ke 07:07 – 13:10 

 



 

 

 

Scene selanjutnya merupakan penjelasan oleh LBH APIK Semarang mengenai apa saja 

yang dapat dilakukan oleh LBH APIK Semarang dalam mendampingi korban kekerasan seksual 

revenge porn, mulai dari pendampingan sampai proses hukum, segala pesan tersebut dikemas 

secara lengkap dalam wawancara bersama narasumber, Direktur LBH APIK Semarang. 

Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan teknik Medium Shot.  

                            

    Gambar 16. Menjadi Radar menit ke 13:10 – 14:17 

 

 

Sebagai penutup, disampaikan juga pesan-pesan dari seluruh Narasumber dan Aktivis 

Kemanusiaan, yang sebelum pesan-pesan tersebut terdapat pesan melalui voice over dan juga 

visual penulis yang sedang berkeliling Kota Salatiga. Teknik yang digunakan ialah Long Shot dan 

Medium Shot.  



 

 

 

         

   Gambar 17. Menjadi Radar menit ke 14:17 – 19:08 

 

 

4.5 Organism (Komunikan)  

Organism adalah situasi dimana saat komunikan menerima pesan. Pesan yang disampaikan 

oleh komunikator diterima sebagai informasi, dan komunikan akan memfokuskan perhatiannya 

pada pesan yang diberikan oleh komunikator. Perhatian yang dimaksud ialah komunikan akan 

memperhatikan setiap pesan yang disampaikan melalui tanda dan lambang pada film ini. 

Selanjutnya, komunikan akan mencoba untuk mengartikan dan memahami setiap pesan yang telah 

disampaikan oleh komunikator. 

Sebanyak 30 penonton yang nantinya akan disebut sebagai responden lah  yang akan memberikan 

penilaian melalui uji public setelah menonton film ini. 

4.6 Response (Efek) 

Response adalah dampak dari sebuah komunikasi. Efek dari komunikasi adalah dengan 

adanya perubahan sikap afektif, kognitif, dan konatif.  Dalam film dokumenter ini, respon yang 



 

 

disampaikan oleh penonton adalah melalui form uji public dan juga komentar di kolom komentar 

Youtube.   

4.7 Uji Publik 

Setelah keseluruhan tahap produksi film dokumenter selesai, penulis melakukan uji public 

dengan cara membagikan kuisioner untuk mngetahui respon dari responden atau khalayak 

mengenai isi film dokumenter yang dibuat. Penulis menggunakan google form untuk membuat 

kuisioner kemudian menyebarkannya ke responden dan khalayak film dokumenter. Uji public 

ditujukan untuk evaluasi serta mengetahui penilaian khalayak terhadap film tersebut. Beberapa 

catatan dan penilaian dari khalayak kemudian dirangkum menjadi kesatuan data yang disajikan 

lewat diagram tabel. 

Berikut adalah diagram hasil dari Uji Publik Film Dokumenter “Menjadi Radar” 

berdasarkan aspek penilaian yang sudah ada, dari 40 responden yang diperoleh. 

1. Judul yang digunakan dalam Film Dokumenter ini menarik untuk khalayak 

sasarannya. 

 



 

 

2. Pesan dalam film dokumenter ini sesuai untuk khalayak sasarannya. 

 

3. Khalayak sasaran dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan melalui 

film dokumenter ini. 

 



 

 

4. Durasi film dokumenter ini sesuai untuk khalayak sasarannya (tidak terlalu panjang 

dan tidak terlalu pendek) dan pesan dapat tersampaikan dengan durasi yang ada. 

 

5. Pengisi suara yang menarasikan film dokumenter ini terdengar jelas dalam 

menyampaikan 

pesan. 

 



 

 

6. Kualitas audio dalam film documenter ini jernih. 

  

 

7. Kualitas gambar dalam video documenter ini baik dan jelas. 

 



 

 

8. Narasumber dapat menyampaikan pesan dengan baik, tepat sasaran tujuannya. 

 

9. Bahasa yang digunakan dalam film dokumenter sesuai dan dapat dipahami oleh 

khalayak sasarannya. 

 



 

 

10. Film dokumenter ini layak untuk dipublikasikan kepada khalayak sasarannya. 

 

11. Film dokumenter ini telah memenuhi Etika. 

 

12. Ada penyajian grafis/animasi yang berisi data untuk memperjelas pesan yang 

disampaikan melalui film dokumenter ini.  



 

 

 

Berdasarkan hasil Uji Publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa judul yang 

digunakan dalam film ini menarik, pesan dalam film ini juga sesuai untuk khalayak, 

khalayak juga dapat memahami dengan jelas, kualitas gambar dan audio jelas, film 

dokumenter layak untuk di publikasikan, film ini sudah memenuhi etika, serta penyajian 

grafis yang berisi data memperjelas pesan yang ada, serta durasi film ini sesuai untuk 

khalayak, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Selain itu ada beberapa catatan 

yang dapat memberikan masukan untuk film dokumenter ini seperti, masih ada beberapa 

typo pada penulisan subtitlenya, dan khalayak berharap film dokumenter “Menjadi Radar” 

dapat dipublikasikan secara luas agar bermanfaat bagi masyarakat umum maupun korban-

korban di seluruh dunia, agar selaras dengan judul film documenter ini, yakni Menjadi 

Radar. 

 

 

 

 

 

 


