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KATA PENGANTAR
Oleh Amelia Hapsari

Meskipun dengan berat hati, tetapi kita semua harus bersama 
mengakui, bahwa perkembangan film dokumenter di Indone-
sia masih amat tersendat – bila dibandingkan dengan film fiksi 
atau animasi. Setiap tahunnya hanya segelintir film dokumenter 
Indonesia yang menawarkan sesuatu yang baru, bercerita den-
gan cara yang tidak melulu itu-itu saja, dan mampu menggugah 
penonton dengan gaya bercerita, konsep artistik/intelektual, 
dan ide cerita yang beragam. Amat banyak faktor yang biasanya 
dituding sebagai penyebab, tapi marilah kita sebagai penggerak 
dan juga pembuat film dokumenter melakukan sesuatu yang 
paling tidak menawarkan sebuah langkah baru untuk mendorong 
lebih kayanya dunia film dokumenter Indonesia.

Salah satu langkah baru yang ditawarkan DIGDoc adalah mem-
pertontonkan film-film klasik yang masing-masing mewakili tipe 
film dokumenter yang berbeda di komunitas-komunitas film di 
seluruh penjuru Nusantara yang bersedia menjadi partner In-
Docs untuk terobosan baru ini. 

Langkah ini amat tidak mudah, hampir seperti serangkaian terapi 
pahit yang dampaknya tidak bisa segera dirasakan. Saya yakin 
ada banyak resiko, seperti menurunnya jumlah penonton yang 
datang menonton ke komunitas film, tetapi resiko lain adalah 
stagnannya perkembangan film dokumenter di Indonesia. Dan 
saya yakin pula, setelah menonton akan banyak penonton yang 
bertanya, “So what?” 

Hal-hal ini juga saya alami dalam pengalaman saya menonton 
film. Tentu kecenderungan saya sebagai penonton normal adalah 
menonton film yang mudah saya mengerti, menghibur atau mem-
beri inspirasi. Tidak jarang saya merasa malas duluan ketika tahu 
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bahwa film yang akan saya tonton dibilang “sulit.” Satu-satunya 
dorongan yang membuat saya tidak berhenti dan terus men-
cari film-film yang berbeda, yang menantang secara intelektual 
maupun artistik, adalah kesadaran saya bahwa tanpa terus mem-
perkaya referensi film-film yang saya tonton, saya tidak mungkin 
mengembangkan film-film saya. Seperti kata Eric Sasono, salah 
satu penulis materi DIGDoc sendiri, “Rajin menonton pangkal 
pandai,” tanpa tontonan yang beraneka ragam, mustahil sese-
orang berharap bahwa tiba-tiba ia akan menciptakan sebuah film 
masterpiece yang menggebrak sejarah film. 

Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman bersama-sama 
dengan kami, melihat jenis-jenis film dokumenter yang berbeda – 
menurut rumusan Bill Nichols. Jenis-jenis film ini tidak baku, dan 
tidak akan ada ujian akhir yang meminta Anda menebak, film ini 
sebetulnya termasuk jenis apa. Jenis-jenis ini hanyalah seperti 
kategori dalam makanan – yang ini makanan pembuka, yang itu 
makanan camilan, yang ini makanan utama, dan yang itu makanan 
penutup. Tetapi, sebetulnya, makanan pembuka bisa juga dipadu 
ini itu sehingga akhirnya bisa menjadi makanan utama. Setiap 
dapur juga amat bebas memodifikasi, sehingga seringkali kategori 
ini tidak berguna sama sekali. Film-film ini disajikan hanya untuk 
menggambarkan keanekaragaman film dokumenter dari masa ke 
masa, yang pada akhirnya diharapkan dapat membuka pintu bagi 
keinginan menonton dokumenter yang lebih beraneka ragam lagi.

Dengan ini, saya ingin mengajak teman-teman, dengan semangat 
belajar bersama, untuk menonton dan berdiskusi bersama di 
program DIGDoc yang telah dirancang dan ditulis dengan penuh 
dedikasi oleh Yuki Aditya dan Eric Sasono. Bila ada pertanyaan, 
komentar atau kritik, silakan dikirim ke info@in-docs.org.
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MEMAHAMI FILM DOKUMENTER
Oleh Yuki Aditya dan Eric Sasono

TUJUAN

1      Memahami pengertian film dokumenter,  
apa yang mem bedakannya dengan film fiksi 
dan film non-fiksi yang lebih luas.

2     Memahami model komunikasi yang terjalin 
antara film dokumenter dengan 

        penontonnya.

3      Memahami klasifikasi film-film dokumenter 
berdasarkan pembagian yang di lakukan 
oleh Bill Nichols dalam buku Introduction 
to Documentary dan ciri-ciri utama yang 
membedakan antar kategori film.

4     Memahami fungsi film dokumenter.
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PENGANTAR

Kalau saya bertanya kepada teman-teman saya apa arti dari film 
dokumenter, biasanya mereka akan menjawab: “Sebuah jenis film 
yang berdasar pada dunia nyata dan manusia nyata, mencerita-
kan sesuatu apa adanya atau bercerita tentang peristiwa sejarah 
dengan sebenar-benarnya dan secara obyektif.” Beberapa orang 
mengacu pada gaya bercerita yang realis atau direkam di lokasi 
nyata (bukan di studio) tanpa aktor, set buatan ataupun tanpa 
naskah dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan 
peristiwa tersebut. Dan yang lainnya bahkan menjawab dengan 
sederhana, yaitu lawannya film fiksi.

Jika saya kemudian bertanya kembali jika saya merekam kegiatan 
mereka menggunakan kamera telpon genggam apakah hasil reka-
mannya bisa dianggap sebagai film dokumenter atau tidak, maka 
akan muncul jawaban baru yang lain lagi. Contoh saya barusan 
seharusnya bisa memenuhi kriteria sebagai representasi kenyat-
aan, merekam tanpa menggunakan aktor, dan merekam apa yang 
sedang terjadi – dan jelas bukan fiksi.

Jawaban-jawaban baru teman-teman saya yang muncul antara 
lain sepakat bahwa kegiatan mekanis perekaman dan memper-
tontonkan video outputnya begitu saja tidak membuat seseorang 
otomatis bisa dikatakan sebagai pembuat film dokumenter. Film 
dokumenter memang merekam dunia nyata yang jelas waktu dan 
tempatnya, bukan dunia yang direkayasa oleh pembuatnya. Na-
mun ia bukan sembarang merekam dan mempertontonkan saja. 
Setidaknya ada beberapa hal penting yang biasanya ada dalam 
film dokumenter:
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1  SUDUT PANDANG ARTISTIK

Kegiatan pembuat film dokumenter tak hanya merekam, tetapi 
juga merancang semua unsur artistik seperti misalnya sudut 
pengambilan gambar, tata cahaya dan tata suara, hingga ke 
proses penyuntingan gambar.

2  TUJUAN MORAL ATAU IDEOLOGIS

Pembuat film dokumenter umumnya berniat untuk merekrut 
penonton filmnya agar setuju pada pandangan yang diajukannya 
dalam film. Maka biasanya film dokumenter punya posisi moral, 
atau berpihak pada pandangan tertentu. Unsur-unsur artistik 
yang ada dalam film dibangun sedemikian rupa untuk menyusun 
argumen tentang satu pokok soal tertentu, tidak untuk tujuan-
menghibur penonton belaka. Argumen itu diajukan oleh pem-
buat film dokumenter untuk berbagai tingkat perubahan sosial: 
mulai dari perubahan cara pandang terhadap persoalan tertentu 
hingga mengajak untuk melakukan aksi.

3 ETIKA 

Satu hal penting dalam film dokumenter adalah: sang pembuat 
film mengaku sedang menampilkan “kebenaran”, bahwa apa yang 
direkam dan disajikannya benr-benar terjadi di muka bumi dan 
bukan rekaan sebagaimana film fiksi. Dengan demikian, film doku-
menter memiliki banyak batu sandungan terkait dengan persoa-
lan etika dalam proses mendapatkan dan menyajikan hasil reka-
mannya. Hal ini mungkin tak tampak di layar, tetapi lebih terasa 
pada saat film diputar dan sesudahnya. Penonton selalu punya 
kesempatan untuk membandingkan antara apa yang disajikan 
oleh pembuat film dengan pengetahuan yang mereka miliki.



11

Maka, penting untuk melihat seperti apa pembuat film doku-
menter mengaitkan dirinya dengan: subyek (para tokoh) yang 
direkamnya dan penontonnya. 

Sekalipun demikian, pada umumnya kriteria-kriteria di atas juga 
bisa disematkan terhadap film fiksi. Bukankah film fiksi juga 
punya 3 unsur yang ada di atas? Soal kreatifitas, bukankah film 
fiksi punya perangkat lebih lengkap nyaris tak terbatas? Bukan-
kah karakter-karakter yang dibangun dalam film fiksi juga punya 
sudut pandang moral dan ideologi tertentu, dan apakah este-
tika dalam film fiksi tidak bisa membuat dunia berubah menjadi 
lebih baik dan mengilhami hidup manusia lain? Jika dokumenter 
soalnya adalah diperankan oleh non-aktor dan direkam dengan 
dunia nyata, bagaimana dengan film-film dari yang direkam di 
luar studio dan kebanyakan aktornya bukan dari kalangan profe-
sional seperti misalnya gerakan Neo-Realisme Italia yang dimulai 
di dekade 1940an? Dalam hal etika, para pembuat film fiksi juga 
menjalankan rangkaian standar etika tertentu dalam praktek 
pembuatan film mereka, sekalipun berbeda sama sekali dengan 
para pembuat film dokumenter.
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DEFINISI

Dengan rangkaian pertanyaan di atas, saya masih merasa perlu 
untuk mengartikan apa itu film dokumenter karena di kehidupan 
sehari-hari kita pasti bertemu dengan pelabelan macam begitu 
baik di program acara televisi ataupun di festival film yang meng-
gunakan istilah pembagian seperti fiksi, dokumenter, drama, 
komedi, dan lain-lain. Kita seakan tahu betul dan bisa langsung 
mendefiniskan apa itu film dokumenter dan akan merasa konyol 
jika ada seseorang berkata film seperti Titanic adalah sebuah film 
dokumenter. Tapi kenapa? Bukankah tragedi tenggelamnya kapal 
Titanic memang benar terjadi? Jadi soal film dokumenter bukan 
sebatas pada ‘tokoh nyata’ dan ‘peristiwa yang benar-benar ter-
jadi’, lebih dari itu.

Pendefinisian bisa bermacam-macam, tergantung mau seberapa 
ketat kita melakukannya. Apa saja yang harus ada agar pendefini-
sian bisa dilakukan? Dan bagaimana jenis film dokumenter ini 
beda dengan jenis film yang lain?

Untuk memudahkan pendefinisian ini, silakan lihat kembali unsur-
unsur di atas, tetapi saya ingin mengkontraskan dengan dua ku-
tub lain: film fiksi dan film non-fiksi secara umum. Dengan melihat 
kedua kelompok besar film-film itu, saya harap pengertian film 
dokumenter akan lebih terjelaskan.

Leviathan  / Lucien C
astaing-Taylor / 2012
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Tabel di halaman sebelumnya seharusnya bisa memberi gam-
baran yang membedakan antara film dokumenter dengan film 
fiksi. Sekalipun dalam unsur-unsurnya keduanya sama, tetapi cara 
mendapatkan, pengolahan dan tujuan penyajiannya relatif ber-
beda. 

Nah, dengan sedikit kejelasan perbedaan antara film dokumenter 
dengan film fiksi, ada baiknnya kita melangkah ke perbandingan 
berikutnya: perbedaan antara film dokumenter dengan film non-
fiksi secara umum.

Perebedaan antara film dokumenter dengan beberapa jenis film 
non-fiksi secara umum terkadang lebih sulit untuk ditarik batas 
tegasnya, bahkan dalam beberapa kasus tak terpisahkan sama 
sekali. Saya akan mengungkapan beberapa jenis film dan karya 
audio visual non-fiksi yang mungkin berbeda sama sekali dengan 
film dokumenter, mungkin juga tidak. Ada baiknya kita bersama-
sama menonton film-film ini dan mendiskusikan lebih lanjut men-
genai persamaan dan perbedaan karya-karya ini.
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FILM 
EKSPERIMENTAL

Film eksperimental, sebagaimana sebutannya, merupakan film 
yang berada pada ambang batas berbagai kategori. Apakah ia 
fiksi atau non-fiksi? Cerita atau non-cerita? Semua bisa ditabrak 
oleh film eksperimental. Jika diibaratkan makhluk hidup, mungkin 
film eksperimental sulit dibedakan apakah ia hewan atau tumbu-
han.

Beberapa festival dan media memasukkan film eksperimental 
dan dokumenter dalam satu kotak: kotak non-fiksi. Namun be-
berapa film eksperimental, bisa amat berbeda dengan film do-
kumenter. Salah satu contoh yang berbeda misalnya film karya 
Stan Brakhage yang dibuat dengan cara mencoret dan merusak 
permukaan film dan melakukan editing berdasarkan ritme, mis-
alnya. Ini salah satu contoh film karya Stan Brakhage: http://
www.youtube.com/watch?v=KJKC3cwv5b0. Salah satu contoh 
lainnya, bisa kita lihat film karya Maya Deren berjudul Ritual 
in Transfigured Time ini Misalnya> http://www.youtube.com/
watch?v=ctFPrLtSWg8

Namun beberapa film dokumenter mengolah bahan-bahan den-
gan amat kreatif sehingga mengaburkan batas antara film doku-
menter dengan film eksperimental. Contoh:

R
itual in Transfigured Tim

e / M
aya D

eren / 1946 
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Ritual in Transfigured Time
Maya Deren 
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The Dante Quartet
Stan Brakhage 
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Beach of Agnes
Agnes Varda

My Winnipeg  (Guy Maddin)  atau  Beach of Agnes  (Agnes Varda). Sejauh apa sebuah film 
dokumenter bisa mengeksplorasi subyeknya dan melakukan pengolahan terhadap 

materi rekamannya, baik dalam mendapatkan materi rekaman tersebut ataupun melakukan 
editing dan sebagainya?
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The Perfect Human
Jorgen Leth

The Perfect Human (Jorgen Leth, 1967) misalnya [http://vimeo.com/11482893] yang menyodorkan 
gugatan terhadap pikiran mapan tentang manusia dan gambaran ideal diri mereka sendiri. 

Atau juga Leviathan (2012, Lucien Castaing-Taylor) yang dianggap sulit untuk digolongkan sebagai 
film dokumenter berdasarkan kriteria-kriteria film dokumenter yang selama ini dikenal.
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FILM 
KULIAH

Beberapa kuliah (lecture film) bisa direkam dalam bentuk audio 
visual dan disajikan kepada penonton yang berminat mengikuti 
kuliah tersebut. Film kuliah bisa jadi benar-benar memfilmkan 
pengajar di depan kelas seperti misalnya kuliah membaca buku 
Das Kapital karya Karl Marx yang disajikan oleh pakar ekonomi 
politik dan geografi sosial asal City University of New York, David 
Harvey: http://www.youtube.com/user/readingcapital. Bisa jadi 
film seperti ini ditambahi ilustrasi seperti misalnya animasi sep-
erti ini http://www.youtube.com/watch?v=1bqMY82xzWo.

Namun beberapa film kuliah ketika ditambahi dengan elemen-
elemen artistik yang canggih dapat menjadi jauh lebih menarik.

R
SA

 A
nim

ate - The Paradox of C
hoice / Renata Salecl / 2011
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The Pervert's Guide to Cinema
Slavoj Zizek

Filsuf asal Slovenia, Slavoj Zizek, misalnya membuat kuliah berdasarkan buku yang ditulisnya Enjoy 
Your Simptom dalam bentuk audio visual menjadi film yang amat menarik, 

The Pervert's Guide to Cinema http://vimeo.com/34768645. Ia membuat satu lagi satu film seperti ini 
The Pervert's Guide to Ideology (Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=NUKbhKV7Ia8).
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FILM TARI 
ATAU FILM 
KONSER

yaitu film yang mendokumentasikan pertunjukan tari atau konser 
musik, Lihat misalnya film-film konser yang sepenuhnya mendo-
kumentasikan satu konser di satu waktu tertentu saja seperti 
Arctic Monkeys di Glastonbury ini: http://www.youtube.com/
watch?v=ECt4lelUcw0. 

Nilai artistik film seperti ini bisa amat tinggi seperti misalnya 
Pina (Wim Wenders) yang merekam pertunjukan tari karya Pina 
Bausch. Potongan filmnya bisa dilihat di sini: http://www.youtube.
com/watch?v=wmDgjGiHTAg.

Terkadang film yang berpusat pada konser atau pertunjukan tari 
tertentu bisa dianggap sebagai film dokumenter, terutama ketika 
sang pembuat film memasukkan elemen-elemen tambahan di 
luar pertunjukan utama ke dalamnya. Contoh:

Pina / W
im

 W
enders / 2011
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Heima
Sigur Rós 

Lihat misalnya Heima (http://www.youtube.com/watch?v=UL_7-qIMvlI) 
yang mendokumentasikan mengenai konser kelompok musik Sigur Ros (Islandia) yang kembali 

melakukan pertunjukan di negara mereka sesudah tur keliling dunia mereka.
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Dancing Dreams
Rainer Hoffmann / Anne Linsel 

Bandingkan Pina dengan Dancing Dreams  (Rainer Hoffmann, Anne Linsel, 2010),  misalnya, yang juga 
berpusat pada tokoh Pina Bausch. Pada Pina, film berpusat pada pertunjukan tari itu sendiri, 

seakan mendokumentasikan pertunjukan tanpa memperlihatkan konteks yang membuat pertunjukan 
itu ada, sedangkan pada Dancing Dreams, pertunjukan tari menjadi semacam klimaks buat 

film yang mendokumentasikan keterlibatan sekelompok remaja awam non-penari yang berlatih untuk 
membawakan karya Pina Bausch.
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LIPUTAN 
MENDALAM 
(IN-DEPTH 
REPORT)

bisa disebut juga laporan investigatif jurnalistik TV terkadang 
dengan mudah bisa dianggap sama saja dengan film dokumenter. 

Contoh:

Rubrik Dispatches pada saluran TV Channel 4 di Inggris 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLsqHr-fd0zXOMl3NnK-
PUEyKFjCXWYBpG5

Vice yang merupakan sebuah majalah internasional yang ber-
fokus pada seni, kebudayaan dan berita, berpusat di Toronto, 
Kanada. Liputan video dari majalah ini punya kualitas jurnalistik 
yang baik,dan bisa dikategorikan sebagai film dokumenter: 
http://www.youtube.com/user/vice

Slab C
ity /  V

ice /  2012
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Jika membandingkan film-film yang ada dalam daftar tadi, 
bagaimana perbedaan antara film dokumenter dengan film non-
fiksi secara umum? Apakah sebuah film dikatakan ssebagai film 
dokumenter semata lantaran ia “menghadirkan kenyataan”, atau 
semata melakukan dokumentasi terhadap sebuah peristiwa yang 
nyata terjadi di dunia nyata? Dari uraian di atas sejauh ini, kita 
bisa simpulkan bahwa hubungan antara film dokumenter dengan 
kenyataan lebih jauh lebih rumit ketimbang yang kita bayangkan.

Contoh perekaman dengan kamera telpon genggam tadi 
setidaknya menjelaskan bahwa merekam kenyataan adalah krite-
ria yang masih sumir karena kenyataanpun adalah suatu konsep 
yang sulit untuk dijelaskan. Misalnya, hampir semua adegan di 
suatu reality show televisi sudah diskenariokan. Baik film fiksi dan 
non-fiksi mempunyai beda dalam fungsi menduplikasikan keny-
ataan. Elemen-elemen seperti pergerakan kamera, pemotongan 
adegan, komposisi gambar, semuanya ada karena intervensi 
manusia yang sudah melalui proses paska-produksi. Baik dalam 
film fiksi maupun dokumenter, waktu dimampatkan dan kronologi 
peristiwa diubah, lalu ada musik dan voice-over. 

Film bukanlah sebuah representasi kenyataan apa adanya, tapi 
sebuah presentasi yang dirancang oleh pembuatnya dan dituju-
kan ke orang lain. Frase representasi kenyataan banyak disalah 
artikan sebagai bagian dari definisi film dokumenter karena 
terminologi kenyataan bisa jadi mempunyai konotasi positif dari 
menghadapai kenyataan yang ada di depan mata dan melihat  
serta merekam sesuatu apa adanya, tanpa ada kreatifitas dan 
manipulasi di belakangnya. 

Tapi bukannya dibenarkan juga untuk menafikkan fakta atau 
berbohong di dalam film non-fiksi. Kebenaran dalam sebuah film 
bisa dimengerti dengan sudut pandang lain. Banyak fakta dan 
pendukungnya bisa kita temukan ada di dalam sebuah film fiksi. 
Ceritanya mungkin saja murni fantasi, tapi karakter-karakternya 
yang fiksi dan prilaku mereka bisa saja mempunyai kebenaran 
dalam makna lain, misalnya emosi manusiawi mereka. 

H
ei

m
a 

/ 
Si

gu
r R

os
 /

 2
00

6



34

PEMBUAT FILM 
DOKUMENTER, 
PENONTON DAN 
PUBLIK SECARA 
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PEMBUAT FILM DOKUMENTER, 
PENONTON DAN PUBLIK SECARA UMUM

Bagaimana film dokumenter berkomunikasi kepada penontonnya 
mengenai subyek yang dibicarakan? 

1 Saya bicara tentang mereka kepada Anda/kalian

Pembuat film berbicara tentang satu tema tertentu kepada 
penonton sebagai Anda atau kalian (orang kedua). Perhatikan 
bahwa pembicara (Saya/orang pertama) berbicara tentang tema 
yang tertentu kepada penonton sebagai orang kedua (Anda/ka-
lian). Ada jarak antara pembicara dengan tema yang dibicarakan 
dan penonton (orang kedua). Sebagai pembicara (orang perta-
ma), pembuat film biasanya diwakili oleh voice over yang otori-
tatif, seakan “suara Tuhan” guna menimbulkan kesan obyektif. 
Suara anonim ini umumnya menggambarkan masalah, menyajikan 
argumen dan solusi dalam film dokumenter tersebut. Terkadang 
hal ini disampaikan dengan kalimat-kalimat yang puitis.

Contoh film: Night Mail (1936), The Corporation (2006) 
http://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw

Pembuat film juga bisa hadir sebagai diri sendiri dalam menggam-
barkan masalah, menyajikan argumen dan solusi dalam filmnya. 
Sebagai diri sendiri, sang pembuat film bisa menghadirkan dirinya 
sedikit saja sebaga pewawancara, seperti misalnya Errol Morris 
pada The Thin Blue Line, atau sedikit bernuansa seperti Wer-
ner Herzog pada Grizzly Man (2006), atau amat berwarna-warni 
dan penuh keterlibatan seeprti Michael Moore pada Roger and 
Me yang cenderung mengaitkan antara persoalan global dengan 
kondisi kota tempat tinggalnya dan sejarah dirinya sendiri. Lihat 
pula pada film Michael Moore yang lain seperti Bowling for Col-
umbine dan Fahrenheit 9/11.
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Night Mail 
Harry Watt 

The Corporation 
Jenniffer Abbot / Mark Achbar 

The Thin Blue Line 
Errol Morris 
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Grizzly Man 
Werner Herzog 

Bowling for Columbine
Michael Moore

Fahrenheit 9/11
Michael Moore
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2  Subyek dalam film ini bicara tentang dirinya kepada kita

Film jenis ini pada umumnya ingin tampil obyektif, menggunakan 
metode voice over, suara Tuhan, dan menyampaikan persoalan 
yang “harus kita selesaikan bersama”. Film seperti ini umumnya 
berasal dari institusi dan ditujukan untuk “pendidikan” kepada 
penonton sebagai warga negara, untuk menyadarkan mereka 
akan satu hal yang dianggap penting untuk kehidupan bersama. 
Penonton dan pembuat film dalam hal ini sama-sama menjadi ba-
gian dari “kita”, alias tidak ada jarak antara pembuat film dengan 
penontonnya.

Contoh: The City (Ralph Steiner and Willar Van Dyke 1939) 
http://www.youtube.com/watch?v=cag7q8QlHY4 
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The City
Ralph Steiner / Willar Van Dyke
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3 Saya (atau kami) bicara tentang saya (atau kami) kepada   
     Anda/kalian

Pembuat film dalam hal ini menjadi pembicara (orang pertama) 
bicara tentang diri mereka kepada penonton sebagai orang 
kedua. Film dokumenter ini umumnya merupakan film otobio-
grafi, termasuk juga film etno-biografi, yaitu film yang dibuat oleh 
para pelaku untuk menggambarkan diri mereka atau kelompok 
sosial/budaya mereka. Beberapa mengambil bentuk yang cukup 
eksperimental, mengggabungkan berbagai teknik yang tak biasa.

Contoh: Hidup untuk Mati  (Tino Saroenggalo), Tarnation (Jona-
tan Coute), My Winnipeg (Guy Maddin), Stories We Tell (Sarah 
Polley)
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Tarnation
Jonathan Coute

My Winnipeg
Guy Maddin

Stories We Tell
Sarah Polley
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KLASIFIKASI FILM DOKUMENTER

Bill Nichols dalam bukunya Introduction to Documentary menco-
ba untuk membuat klasifikasi film dokumenter. Ia mengemukakan 
ada enam model utama yang berfungsi layaknya sub-genre dari 
genre film dokumenter itu sendiri: puitis, ekspositoris, partisipa-
toris, observasional, refleksif, dan performatif. 

Keenamnya membentuk suatu tradisi yang biasanya diadopsi 
umum oleh pembuat film dokumenter, dan memunculkan eks-
pektasi untuk penonton. Sebagaimana layaknya genre atau jenis-
jenis film dalam sinema pasa umummnya, biasanya penonton bisa 
menerka unsur-unsur apa saja yang ada dalam suatu karya. Hal 
ini berguna juga sebagai semacam patokan bagi para pembuat 
film untuk membuat karya mereka, atau bahkan dengan sengaja 
melakukan kritik terhadap tradisi dan ekspektasi yang sudah 
dikenali itu.

Keenam  model utama ini tidak harus terpisah satu sama lain. 
Terkadang kita bisa menemukannya tergabung antara satu model 
dengan lainnya mewakili aspek pribadi dunia dan tergantung 
pada perspektif masing-masing pembuat film. Kita sudah punya 
stereotype tertentu di pikiran kita akan gambaran umum dan 
definisi dari istilah film dokumenter, tapi untuk mengaplikasikan-
nya kepada suatu film tertentu maka bisa menilainya seperti 
membuat check list tentang masing-masing jenis film dokumenter 
di bawah ini. Itupun satu sama lain kriterianya bisa saling berta-
brakan dalam satu film.

Urutan dari enam jenis dokumenter ini disebut urut yang meng-
gambarkan seiring kronologi perkembangan dalam sinema doku-
menter atau sinema secara umum. Jadi bisa dibilang bahwa satu 
model utama dibuat akibat ketidakpuasan dan kritik ter
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hada elemen yang ada dalam model utama sebelumnya. Dengan 
demikian, pendekatan Nicholls ini sering dikritik karena dianggap 
menggambambarkan perkembangan film dokumenter dari jenis 
satu ke jenis lain sebagai sebuah proses evolusi; seakan model 
yang muncul belakangan menyempurnakan bentuk sebelumnya. 
Namun tentu Nicholls tak memaksudkan demikian, karena satu 
bentuk atau model yag berkembang belakangan tidak meng-
hilangkan bentuk lain dan klasifikasi ini juga tidak “mutually exclu-
sive” alias satu film hanya dapat memuat unsur yang ada dalam 
satu elemen saja. Cara Nicholls menjelaskan ini berguna untuk 
mengenali perkembangan film dokumenter dari waktu ke waktu 
sekaligus melihat kelemahan yang ada pada model yang sudah 
dikenal dan bagaimana para pembuat film yang kemudian beru-
saha menjawab tantangan yang terjadi akibat model sebelumnya 
dianggap tak memuaskan.

Berikut adalah deskripsi dari masing-masing jenis film doku-
menter menurut Bill Nichols dalam bukunya Introduction to 
Documentary. Film-film yang kami bahas disini bukan dimaksud-
kan untuk membuat atau memperkuat kanon yang sudah ada, 
namun sebagai acuan yang kami pikir bisa sebagai contoh untuk 
mendeskripsikan tiap jenis-jenis film dokumenter.
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Regen / Joris Ivens / 1929
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DOKUMENTER PUITIS

Dokumenter jenis ini berkembang pada dekade 1920-an, beriring 
dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkem-
bang di daratan Eropa yang dimulai pada masa itu. Kehadirannya 
untuk ‘melawan’ tradisi film fiksi Hollywood terutama pada tiga 
elemen utama: 

1   karakter yang sadar diri dan punya aspirasi mengubah  
    hidupnya, 

2  hubungan sebab-akibat dalam penceritaan, 

3  kesatuan ruang dan waktu dalam editing, ditandai dengan 
kesinambungan (continuity) dalam peristiwa. Perhatikan 
bahwa pada masa itu belum ada perbedaan yang tegas 
antara “film fiksi” dan “film dokumenter”, bahkan istilah 
“film dokumenter” belum dikenal. 

Dokumenter puitis melawan ketiga elemen dalam film Hollywood 
di atas. Ia mengorbankan editing yang berkesinambungan dan 
mengutamakan pada asosiasi atau ritme ketimbang keutuhan 
cerita yang berdasar satu karakter. Subyeknya seringkali bukan 
satu-dua atau sekelompok kecil orang tetapi kumpulan orang tan-
pa identitas seperti dalam film garapan Joris Ivens yang berjudul 
Regen (1929) dan menitikberatkan pada kesan puitis dari turun-
nya butiran air hujan di kota Amsterdam. Kesan ini diumunculkan 
dari ritme, asosiasi dan hal-hal implisit lainnya ketimbang lewat 
cerita dan dialog yang eksplisit (jelas).

Dokumenter jenis ini juga lugas membuka alternatif cara mema-
hami cerita dan pengetahuan karena menekankan pada mem-
bangun suasana lewat bahasa visual yang kuat dibandingkan 
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proses transformasi perubahan karakter dan pembabakan sep-
erti permulaan cerita, perkembangan dan akhir yang lazim dalam 
film fiksi saat itu. 

Jenis dokumenter puitis menyajikan kemungkinan-kemungkinan 
baru dalam hal menyampaikan informasi, argumen atau sudut 
pandang. Suasana, mood, dan ritme editing lebih berperan pent-
ing dibanding logis tidaknya adegan. Hal-hal atau elemen untuk 
mejelaskan adegan (misalnya menggunakan teks atau suara) 
ditinggalkan. Representasi kenyataan yang menjadi ciri khas 
dokumenter dalam jenis dokumenter putis diartikan sebagai 
gabungan fragmen-fragmen (adegan-adegan), pengungkapan diri 
yang subyektif (bagaimana dunia menurut sudut pandang pem-
buat film secara subyektif), atau prilaku karakter atau benda yang 
tidak masuk akal (fiktif atau diarahkan oleh pembuat film).

Contoh film dokumenter observasional kontemporer:
Kramasha  / Amit Dutta / 2009 / Two Years at a Sea / Ben 
Rivers / 2010 / J. Werier  / Rhayne Vermette  / Helsinki, 
Forever  / Peter von Bagh / 2007
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TIMELINE 
DOKUMENTER

PUITIS

1877 

Eadward Muybridge menciptakan seri 
foto bergerak  sebuah kuda dan jokinya. 
Mubridge menemukan zoopraxiscope 
tahun 1879 untuk memproyeksikan dan 
membuat kumpulan foto bisa bergerak 

seperti animasi.

1883

Etienne Jules Marey bereksperimen 
dengan chronophotography,  fotografi dari 

orang-orang yang bergerak.

1895 

Lumiere Bersaudara mengadakan acara 
pemutaran film untuk publik yang 

pertama pada 28 Desember 1895 di sebuah 
ruang bawah tanah Grand Café di 
Boulevard des Capucines di Paris. 

1895 

Felix-Louis Regnault merekam seorang 
perempuan dari Senegal saat 
perhelatan Paris Exposistion 

Ethnographique de l’Afrique Occidentale 
— awal mula penggunaan kamera untuk 

kepentingan penelitian etnografi.
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1914 

Juru foto Edward Curtis memfilmkan In the 
Land of the War Canoes, sebuah 

dramatisasi dengan skenario menggunakan 
aktor dari komunitas suku Kwakiutl di 

British Columbia. Film ini menjadi penting 
karena tidak hanya merupakan dokumen-

tasi pertemuan antara Curtis dan 
suku Kwakiuti tapi juga karena pencampu-

ran elemen fiksi dan dokumenter 
di dalamnya. Aspek-aspek dalam film ini 

secara akurat menggambarkan kebudayaan 
Kwakiuti, seperti penampakan karya 

seni suku tersebut dan banyak adegan tar-
ian upacara adat mereka.

1919 

Sutradara film asal Rusia, Dziga Vertov 
mengumumkan manifestonya (Kinoksk-Rev-

olution Manifesto) yang mengusung gaya 
reportase baru sinema untuk mendoku-

mentasikan kehidupan nyata. Vertov 
mengkritisi industri film karena mengguna-

kan teknik fiksi yang lazimnya 
digunakan dalam literatur dan teater.  

Karena menurut Vertov, fiksi dalam literatur 
dan teater hanya meniru rupa dan 

gerak dari orang-orang dalam kehidupan 
nyata, bukan menantangnya dan untuk ke-
mudian mengajukan suatu pandangan baru. 

Dalam manifestonya, Vertov menyamakan 
film drama Russia kontemporer saat 

itu dengan agama, yang keduanya ia ump-
amakan sebagai “opium untuk masyarakat”. 

Vertov yakin masa depan sinema 
bergantung pada menyampaikan kebenaran 

dibanding pada skenario dan akting yang 
artifisial. Pada 1922, Vertov memproduksi 
seri kinopravda (yang artinya Film Kebe-

naran), sebuah kumpulan footage reportase 
berita yang di kemudian 

hari menjadi prototype dokumenter 
newsreel dan gaya dokumenter modern, 

misalnya cinema verite. Misalnya 
dalam film-film Jean Rouch yang dipen-

garuhi oleh Dziga Vertov, yang berangkat 
dari gagasan tentang kemampuan 

kamera. Dziga Vertov mengemukakan ten-
tang anatomi film yaitu “cine-eye” (kamera), 
“cine-ear” (perekam suara), dan “cine-truth” 

(bentuk ekspresi seni yang unik dan 
hanya bisa dihasilkan lewat medium film).

Pengaruh Vertov dengan kinopravda terha-
dap Jean Rouch setidaknya bisa 

kita lihat dari pernyataan-pernyataan 
Rouch dalam beberapa wawancara. Ketika 

orang sering salah melabeli dan klaim 
terhadap obyektivitas dan kebenaran 

positif (atau kebenaran yang bisa diukur/
empiris), bagi Rouch terminologi Kino 

Pravda dimaksudkan untuk melihat keingi-
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nan Vertov menangkap kompleksitas dan 
keragaman cara melihat kenyataan melalui 

sinema. “Dengan cine-eye dan cine-ear, 
kami merekam suara dan gambar—cine-

verite, kinopravda-nya Vertov. Ini bukanlah 
sinema tentang kebenaran, melainkan ke-
benaran sinema.” (Cine-Ethnography, 167)

1920an 

Banyak pembuat film eksperimental dari 
Eropa mulai membuat film dengan gaya 

sinema avant-garde baik dalam hal pereka-
man dan teknik editing (seperti pergerakan 

kamera yang dinamis dan montase) 
dan narasi yang abstrak untuk menciptakan 
gaya impresionistik, dan puitis semi-doku-
menter. Mereka banyak membuat film ten-
tang perkotaan seperti Berlin: A Symphony 

of a Great City (Walter Ruttman, 1926).

1922 

Robert Flaherty memfilmkan Nanook of 
the North yang secara luas disebut 

sebagai film panjang dokumenter pertama 
yang pernah dibuat. Terdapat beberapa 

cikal bakal teknik pembuatan film 
dokumenter dan berpengaruh besar pada 

perkembangan pembuatan film doku-
menter dan film etnografi nantinya, seperti 

penggunaan narasi orang ketiga dan 
sudut pandang subyektif, fokusnya pada 

karakter yang tidak baik sebagai 
protagonisnya.

1925 

Sergei Eisenstein memfilmkan Battleship 
Potemkin, sebuah rekonstruksi fiksi 
tentang protes masyarakat melawan 

kekuasaan Tsar yang mengkombinasikan 
elemen dokumenter dengan 

eksperimen pada teknik editing dan 
narasi  Battleship Potemkin adalah sebuah 
eksperimen; kendaraan Eisenstein menguji 

teorinya sendiri tentang editing 
atau montase. 
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Film ini disusun dengan cara yang seder-
hana sehingga penonton akan segera bisa 
mengidentifikasi karakter-karakternya dan 

arahan kepada siapa simpati penonton 
mestinya diberikan. Dengan menyingkirkan 

kerumitan narasi, Eisenstein mampu 
lebih terbuka menyatukan peristiwa-peristi-

wa berbeda dan tidak berhubungan 
dengan durasi shot yang pendek dan cepat 

dalam pendekatan montasenya, 
untuk membangun klimaks. Dengan begitu, 
Battleship Potemkin tidak menitikberatkan 

pada permasalahan individu melainkan 
fokus pada ide besarnya. Masyarakat bang-

kit memberontak karena muak 
dengan kondisi mereka di bawah rezim 

Tsar. Disunting bersama banyak peristiwa 
yang membentuk pemberontakan tersebut: 

serangan di Opera House, bermacam 
pertempuran di atas kapal Potemkin, 

sekuens “Tangga Odessa” yang terkenal itu, 
dan banyak lagi. Pada zamannya, dokumen-

tasi kelahiran revolusi Bolshevik ini 
lebih dilihat karena “nilai kejut” 

(shock value) dibanding pernyataan 
politiknya. 

 
1926 

John Grierson menulis ulasan tentang film 
Robert Flaherty yang berjudul Moana 

di New York Sun (8 Februari, 1926). Dalam 

ulasan itulah ia menggunakan kata 
dokumenter

1928

 

Dziga Vertov memfilmkan The Man with 
The Movie Camera. Film tersebut 

bereksperimentasi dalam hal editing dan 
peletakan kamera untuk menggambarkan 

kota Moskow dari subuh sampai senja. 
Vertov menyatakan tujuannya untuk 

menangkap kehidupan tanpa disadari. Alih-
alih merekam kenyataan secara seder-

hana, Vertov bermain-main dengan kekua-
tan kamera yang ia sebut kino-glaz 

(Cinema Eye).
  

Vertov ada di dalam kumpulan pembuat 
film yang dikenal dengan gerakan kinoc. 
Misi gerakan ini adalah menghancurkan 

gaya pembuatan film yang non-dokumenter. 
Man with a The Movie Camera tidak 

menggunakan intertitles layaknya film bisu. 
Film ini meniadakan semua aspek-aspek 
yang ada di teater tradisional – skenario, 

aktor, set, dan sebagainya – dan 
menghantarkan fenomena-fenomena yang 
ada di kota Odessa dan Moskow kepada 
penonton. Teknik editing yang berirama 

dan membenturkan kejadian sehari-
hari yang tidak saling berkaitan tapi ter-

hubung melalui peristiwa umum. 
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Misalnya adegan seorang pria yang sedang 
bercukur disandingkan dengan adegan 

orang yang sedang mengasah kapak. Dalam 
hal ini, apa yang dilakukan oleh Vertov 

nampak mirip dengan Eisenstein dimana 
ia menyunting dua atau lebih adegan ber-
samaan untuk bercerita. Seperti memaksa 

penonton untuk berasumsi terhadap niatan 
sutradara menyajikan gambar-gambar 

sebagai sebuah peristiwa kolektif. Vertov 
mencapainya melalui akselerasi gambar-
gambarnya dengan perlahan mengurangi 

durasi waktu antar shot sampai dua gambar 
berbeda seperti terlihat menyatu atau 

bergerak bersamaan.

Cara penyampaian pernyataan politis Dziga 
Vertov berbeda dengan Sergei Eisenstein. 
Jika Potemkin bersandar pada permasala-
han subyek dan karakter-karakter dalam 

filmnya dibanding dari susunan gambarnya, 
maka pesan Man with The Movie Cam-

era muncul dari intensitas yang dibangun 
dari susunan gambarnya terlebih dahulu 

dibanding subyeknya.
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Contoh-contoh film dokumenter puitis:

Regen 
Joris Ivens / Belanda / 1929 / 12 menit

Satu hari di kota Amsterdam dan bagaimana kota itu berubah 
setelah cucuran deras air hujan. Rasa puitis dari film datang dari 
mood yang berubah dari hari yang cerah di jalanan kota Amster-
dam ke guyuran air di kanal-kanal, jendela rumah, payung, dan di 
jalanan, hingga kota itu kembali cerah lagi. 

Regen merupakan salah satu dari film yang lazim disebut seba-
gai city symphony (simfoni kota) dan banyak muncul di dekade 
1920 - 1930-an, contoh lainnya Berlin: Symphony of a Great City 
(Walter Ruttman, 1927) dan Aimless Walk (Alexander Hammid, 
1930). Subyek kota dan manusia-manusia yang menghuninya men-
jadi fokus dalam film simfoni kota. 

Subyek dalam Regen adalah kota Amsterdam. Kota Amsterdam 
dan alam diperlihatkan sebagai satu kesatuan yang saling mem-
pengaruhi. Joris Ivens menggambarkan suasana kota suatu hari 
saat hujan. Ivens sering merekam gambarnya dari sudut rendah 
(low angles)—jalanan kota yang terbuat dari batu, lalu mengkon-
traskannya dengan sudut pengambilan gambar dari atas, dimana 
air hujan berasal.  Keputusan Ivens merekam filmnya saat hujan 
turun adalah eksperimentasinya dengan film simfoni kota pada 
masa itu, yang biasanya direkam saat hari cerah dan cahaya baik. 
Dengan merekam di bawah guyuran air hujan dan gambar-gam-
barnya akan genangan air dan kanal-kanal, maka kamera tidak 
lagi hanya menangkap manusia dan gedung secara langsung, tapi 
juga melalui refleksi mereka di atas air.
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Symphony Diagonale 
Viking Eggeling / Swedia / 1924 /  5 menit

Symphony Diagonale dibuat hanya dari potongan kertas dan 
aluminium foil, lalu pola-pola yang dibentuk oleh dua material itu 
difoto satu per satu tiap framenya. Garis dan kurva muncul silih 
berganti lalu hilang membentuk pola baru menjadi gambar telin-
ga, harpa, dan alat music lainnya. Tak ada music yang mendamp-
ingi film ini, karena tempo visualnya sendiri dimaksudkan seperti 
musik untuk mata.

Eksperimentasi adalam sinema marak dilakukan pada masa 
awal kehadiran medium film (akhir abad 19 sampai 1930-an_ dan 
merupakan persilangan antara sinema sebagai medium untuk 
merekam dan ragam bentuk seni dari seniman-seniman avant-
garde modern di abakd ke-20. Dua kaki penting dalam sinema 
dokumenter yaitu sinema sebagai cara untuk alat pamer (cinema 
of attraction) dan sinema untuk mengumpulkan bukti (scientific 
documentation).

Gambar-gambar yang direkam diarahkan ke perihal lain yang 
tidak setia pada obyek (manipulasi gambar) dan kenyataan 
(realisme) sebagai gaya. Cara pembuat film melihat dunia lebih 
merupakan prioritas dibanding mendemonstrasikan kemampuan 
kamera untuk merekam peristiwa secara akurat.

Film-film yang lahir dari seniman avant-garde masa ini antara 
lainnya The Smiling of Madame Beudet (Jean Epstein), Rythmus 
23 (Hans Richter, 1923), dan Anemic Cinema (Marcel Duchamp, 
1927). Senada dengan film-ilm tersebut, Symphony Diagonale 
adalah tentang dokumentasi proses Eggeling menyusun gam-
barnya seperti tautan not yang menyusun sebuah lagu. Gambar-
gambar yang muncul menyusun ritme dan kenyataan yang hadir 
adalah subyektif dari mata si pembuat film.

Sym
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Sans Soleil 
Chris Marker /  Prancis / 1983 / 100 menit 

Chris Marker bukan hanya seorang pembuat film. Ia juga se-
orang penulis, seniman multi-media, dan fotografer. Chris Marker 
dalam Sans Soleil menyambung potongan-potongan gambar 
dari film Hitchcock, gambar dari film ataupun footage berita lain, 
maupun gambar yang ia rekam sendiri. Film dinarasikan oleh 
suara wanita sedang membacakan sebuah surat dari seorang juru 
kamera. Chris Marker seperti sedang menelisik kehidupan mod-
ern walau kita juga bisa beranggapan kalau ia sedang menelisik 
kehidupan dan pikirannya sendiri. 

Hadirnya narasi voice-over yang membacakan surat itu adalah 
bagaimana kemampuan/ketidakmampuan ingatan untuk meng-
kreasikan ulang peristiwa yang sudah berlalu. Ini adalah salah 
satu fungsi penting dalam sinema dokumenter pada khususnya. 
Suara disandingkan dengan gambar-gambar peristiwa banal yang 
mengisi kehidupan sehari-hari orang di beberapa lokasi di bela-
han dunia.

Film ini tersusun dari kepingan-kepingan peristiwa layaknya 
sebuah puzzle, dan partisipasi kita sebagai penonton adalah 
menyusunnya untuk melihat suatu gambaran. Struktur tersebut 
dimaksudkan Marker seperti cara kerja ingatan, bagaimana saat 
kita melakukan aksi untuk mengingat masa lalu maka hal-hal acak 
muncul untuk membentuk apa yang kita mau untuk persepsikan 
dari ingatan itu. 

Sans Soleil / C
hris M

arker / 1983
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# Latar belakang sejarah (sosial, politik, 
ekonomi) seperti apa yang mellatari ban-
yaknya muncul film simfoni kota di dekade 
1920-an dan  1930-an?

# Dalam Sans Soleil, apa fungsi ingatan? 
Apakah sinema bisa menang kap ingatan? 
Lalu apa fungsi si pembuat ingatan (dalam 
hal ini adalah pembuat film)? 

# Apakah film-film seperti Regen dan Sym-
phony Diagonale menawar kan sesuatu 
yang masih relevan dalam sinema doku-
menter saat ini?

# Apakah Ivens hanya secara pasif 
merekam kenyataan? Apakah film ini me-
manipulasi secara teknik pembuatan untuk 
menjalin suatu cerita? Jika iya, dalam hal 
apa?

# Dalam hal apa film-film ini menantang 
Anda dalam pengertian tentang apa itu film 
dokumenter?
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B
lood of the B

easts  / G
eorges Franju / 1949 
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DOKUMENTER EKSPOSITORIS

Dokumenter jenis ini berkembang pesat sesudah prodoser film 
dokumenter asal Inggris John Grierson menyebut karya Robert 
Flaherty, Moana, sebagai sebuah film yang punya “kesan doku-
menter”. Pada periode antara 1930-an hingga 1950-an ini, mulai 
berkembang kesadaran, terutama pada pembuat film doku-
menter di Inggris untuk membedakan antara film fiksi dengan film 
dokumenter yang seakan menempati dua alam yang berbeda. 
Film fiksi adalah film hiburan untuk penonton sebagai individu, 
sedangkan film dokumenter adalah film yang mengangkat topik-
topik yang penting bagi individu sebagai bagian dari publik dan 
warga negara.

Maka dengan demikian, dokumenter jenis ini dibuat dengan 
membangun jalinan gambar dari dunia historis ke dalam bentuk 
argumentasi dan retorika,  untuk meyakinkan publik tentang 
pentingnya satu tema tertentu. Maka argumen dan retorika ini 
sering lebih menonjol ketimbang dibanding meggunakan pen-
dekatan estetika maupun puitis. Dokumenter ekspositoris ber-
sandar pada informasi logis yang disajikan melalui teks maupun 
suara dimana gambar atau visual hadir sebagai pendukung saja. 
Gambar dihadirkan sebagai ilustrasi, memperkuat suara, mem-
bangun drama, ataupun dihadirkan sebagai kontradiksi dengan 
suara. 

Ceritanya dihantar langsung ke penonton baik menggunakan 
teks maupun suara dengan sudut pandang tertentu, argumen, 
dan fakta sejarah. Narasi yang dibacakan melalui voice over 
mengesankan suara Tuhan dimana suara bisa kita dengar tanpa 
tahu wujud yang berbicara. 
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Pembuat film mengharap penonton percaya dan yakin akan 
argumennya atau dunia yang dihadirkan dalam film. Contohnya 
seperti dalam seri film propaganda arahan Frank Capra berjudul 
Why We Fight. Frank Capra menyajikan argumennya kenapa 
pemuda-pemuda Amerika agar mereka harus bergabung dengan 
angkatan perang pada Perang Dunia II. Teks dan narasi penuh 
semangat patriotik, demokrasi Amerika yang ideal, kesengsaraan 
yang diakibatkan oleh musuh Amerika, serta penggambaran 
Hitler, Mussolini dan Kaisar Hirohito sebagai sosok jahat. Secara 
hitam putih Amerika diibaratkan penyelamat dunia yang berjuang 
untuk menghapus kejahatan yang dilakukan oleh tiga tokoh terse-
but.

Dokumenter jenis ini banyak terdapat dalam film-film yang 
dibuat pada masa-masa perang Dunia I dan II, yaitu sekitar akhir 
dekade 1930an sampai 1950an. Contoh film untuk dokumenter 
jenis ekspositoris antara lainnya Blood of the Beast (Georges 
Franju, 1949) dan The Spanish Earth (Joris Ivens, 1937).

Contoh film dokumenter observasional kontemporer:           
dokumenter tentang alam dan binatang yang dibuat oleh 
National Geographic, Grizzly Man  / Werner Herzog / 2008
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TIMELINE 
DOKUMENTER 

EKSPOSITORI

1928 

John Grierson bergabung dengan British 
Empire Marketing Board (EMB), sebuah 
agen pemerintah dan menjalankan divisi 

Film dari EMB. Di EMB, dan juga di karya-
karya film terakhirnya dengan Kantor Pos 

Inggris, Grierson mengumpulkan satu grup 
pembuat film penuh bakat seperti Edgar 
Astey, Sir Arthur Elton, Stuart Legg, Basil 
Wright, Humphrey Jennings, Harry Watt, 

dan Alberto Cavalcanti. 

Pada periode ini di Inggris lekat denga 
krisis sosial dan ekonomi. Pengangguran 

meningkat sehingga muncul permasalahan 
kemiskinan, eksloitasi dan kelas-kelas sosial 
dalam masyarakat. Pandangan ideologi dan 
politik dalam masyarakatnya dipengaruhi 
oleh Eropa Timur. Banyak seniman dan 

kaum intelektual yang mengadopsi pandan-
gan politik dan mulai mengekspresikannya 
ke publik. Mereka khusus menyorot ten-

tang kehidupan kelas pekerja dan beberapa 
dari mereka ikut serta dalam pembuatan 

film dokumenter yang saat itu menjadi 
semacam tren dalam budaya Inggris untuk 

mengemukakan pandangan politis.
Pasar film yang didominasi oleh film-film 
komersil dari Amerika membuat film-film 
dari Inggris sendiri harus berjuang untuk 

mendapat tempat di bioskop-bioskop, khu-
susnya film pendek. Keadaan itu juga tidak 

didukung oleh proteksi dari pemerintah 
dan prejudis dari pemilik-pemilik bioskop 

terhadap film eksperimental dan film 
pendidikan, terutama yang mengandung 
muatan propaganda pemerintah. Sampai 
sadarnya pemerintahan dari partai Buruh 
yang mencoba untuk menyatukan negara 
dan meminimalisir pertentangan tersebut.
Langkah yang diambil pemerntah Inggris 

saat itu mengikuti yang dilakukan oleh 
Pemerintah Amerika Serikat yaitu mem-

bentuk badan tersendiri yang dimaksudkan 
untuk promosi kegiatan publik dan pemer-

intah. John Grierson dipilih untuk membuat 
film untuk kepentingan publikasi Empire 
Marketing Board (EMB). Setelah EMB 
dibubarkan, Grierson diangkat menjadi 

penanggung jawab di Unit Film Kantor Pos. 
Saat itulah Grierson mengembangkan unit 
tersebut dengan mempekerjakan banyak 

pembuat film muda dan berbakat.
Film-film berbiaya rendah ini direkam di 

luar studio dan menggunakan aktor-aktor 
dari kalangan umum melakukan pekerjaan 

mereka sehari-hari. Grierson menggunakan 
teknik film bisu sinema kontemporer Rusia 
semacam film-film dari Sergei Eisenstein. 

Mengutip Paul Swan, “imaji muncul sebagai 
tambahan terhadap trek suara, di saat 

bersamaan narator menjelaskan peristiwa 
kepada penonton. Grup pembuat film 

dokumenter ini mendapat peralatan rekam 
suara untuk pertama kalinya saat pindah 
ke Unit Film Kantor Pos. Konsekuensinya, 
mereka bereksperimentasi sekaligus bela-
jar tentang suara di tahun pertama mereka 

bekerja di Unit Film tersebut.”

Pendekatan pembuatan film dokumenter 
Inggris ini pada awal produksinya mengang-

kat permasalahan sosial keseharian dan 
niatan mereka adalah untuk mendidik dan 

menyebarkan informasi ke masyarakat. Tapi 
orang-orang dalam film ini tidak berbicara 
tentang diri mereka sendiri, melainkan se-
seorang (narator) berbicara untuk mereka. 
Eksperimen ini membuka jalan baru dalam 
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pendekatan mereka dalam pembuatan film. 
Walau fasilitas rekam suara yang sinkron 

sudah ada saat itu, tetapi mereka terpaksa 
menggunakan suara non-sync karena 

teknologi tersebut belum baik.

Banyak dari film dokumenter yang diprod-
uksi Kantor Pos Inggris merefleksikan 

pandangan politik dan ideologi dari gerakan 
film dokumenter yang dipimpin John 

Grierson. DI bawah naungan pemerintah, 
para pembuat film itu menemukan ruang 
untuk bereksperimentasi dan mengem-

bangkan bahasa sinemanya sendiri untuk 
mengekspresikan diri mereka dengan cara 
yang lebih kuat. Mereka tidak mendapat 

batasan atau halangan. Menurut Grierson, 
“Mereka pikir seni itu adalah cermin – cer-
min yang menghadap alam. Menurut saya 

itu gambaran yang salah. Dalam kehidupan 
bermasyarakat seperti kita, seni itu bukan 
cermin melainkan sebagai palu. Ini adalah 
senjata di tangan kita untuk melihat dan 

mengatakan apa yang benar, bagus, indah, 
dan membentuk dan memengaruhi tindak-

tanduk manusia.”

1930-1937 

The Worker’s Film and Photo League 
dibentuk di Amerika Serikat (berubah nama 

menjadi Nykino pada 1934, dan berubah 
lagi menjadi Frontier Films tahun 1937) 

dengan tujuan untuk membuat dokumenter 
independen dengan sudut pandang yang 
progresif secara sosial dan politik. Para 

anggotanya antara lain Paul Strand, Ralph 
Steiner, Leo Hurwitz, Willard van Dyke, dan 

Joris Ivens.

1935 

Pertengah tahun 1930an, pemerintah 
Amerika Serikat punya niat untuk mel-
akukan kampanye publik yang ambisius 

agar rakyat Amerika mendapat informasi 
tentang program New Deal dan pentingnya 
program tersebut. Pada tahun 1935, Reset-
tlement Administration, yaitu sebuah agen 
buatan pemerintah yang tugasnya menye-
diakan bantuan ke petani dan masyarakat 

pinggiran memutuskan untuk memproduksi 
film sebagai metode untuk penyebaran 
pesan mereka ke masyarakat yang lebih 

luas. 

Resettlement Administration memilih Pare 
Lorentz sebagai konsultan film. Lorentz 
adalah seorang patriot dan pendukung 

Presiden Roosevelt dan program New Deal. 
Ia percaya bahwa masyarakat Amerika 

punya hak untuk mendapat informasi dari 
pemerintahnya. Dan ia juga percaya bahwa 
pemerintah harus memanfaatkan keuntun-
gan dari medium film untuk menghantarkan 

informasi yang lebih jujur dibanding yang 
diberikan oleh media komersil. Film-film 

seperti The Plot That Broke the Plains, dan 
The River lahir dari masa ini.

Pare Lorentz menginspirasi gerakan film 
dokumenter lainnya untuk menggunakan 
format dokumenter sebagai medium film 

untuk menghantas pesan sosial dan politik. 
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Salah satunya adalah The City, sebuah film 
karya Willard van Dyke yang merupakan 
pesanan dari American Institute of Plan-

ners untuk New York World’s Fair.
Skenario yang ditulis Lorentz lebih dekat 

kepada puisi dibanding ke narasi film yang 
lazim. Film-filmnya sering disandingkan 
dengan karya Wilt Whitman. Lorentz 

mengkombinasikan puisi dengan visual 
yang kuat dan alunan musik. Film-filmnya 
meraih capaian yang kontradiktif sebagai 

pujian sekaligus kritik terhadap negara yang 
begitu ia cintai.

1935 

Pembuat film asal Jerman, Leni Riefen-
stahl ditugaskan oleh Adolph Hitler untuk 

merekam parade kekuatan Partai Nazi pada 
1934. Hasil filmnya, Triumph of the Will yang 
merupakan tonggak penting baik dalam sisi 
teknis pembuatan film dokumenter dan film 

sebagai medium propaganda yang begitu 
kuat. 

Secara teknis capaian Riefenstahl antara 
lainnya adalah menggunakan 30 buah 

kamera dan tak kurang dari 120 orang yang 
membantunya di belakang kamera. Sudut 

pengambilan gambar yang variatif dari 
satu peristiwa ini juga ia terapkan dalam 

filmnya Olympia yang mendokumentasikan 
Olimpiade tahun 1936 di Berlin. Jembatan 
dibangun untuk meletakkan kamera untuk 

pergerakan dan pencahayaan yang ditata 
secara detil.  Tak lupa perekaman sosok 
Hitler dari parit di bawahnya yang mem-

buat Hitler terlihat lebih heroik, dan track-
ing shot dengan Arial.

1938 

John Grierson diundang oleh pemerintah 
Kanada sebagai konsultan kemungkinan 

pembentukan suatu organisasi film nasional 
Kanada. Pada 1939, John Grierson resmi 
menjabat sebagai kepala National Film 

Board of Canada yang dalam enam tahun 
kepemimpinannya ia mengumpulkan 

setidaknya 800 pembuat film. 
Ketika John Grierson datang, Kanada 

belum memiliki industri sinema. Grierson 
riset di Canada’s Motion Picture Bureau 

dan mengungkap kalau urusan teknis beres, 
namun kurang kreatif. Grierson meng-

gunakan medium film untuk menanamkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri ke orang 

Kanada. Ia mengawasi produksi dua seri 
film yaitu Canada Carries On dan The 

World in Action yang ditonton 40-50 juta 
orang di seluruh dunia. Produksi serial ini 
adalah untuk melawan film propaganda 
yang diproduksi oleh Jerman saat itu. 

Di bawah kepemimpinan Grierson, dua 
serial yang disebut  di atas menghasilkan 
jenis dan tema film yang beragam. Film-

film tersebut menelisik aspek-aspek yang 
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ada pada masa perang, khususnya peran 
Kanada di dalamnya. Ragam topiknya mulai 

dari naiknya Hitler sampai peran penting 
wanita rumah tangga dan wanita pekerja 

pabrik.

Grierson juga memaksa agar region di 
Kanada yang menggunakan bahasa Prancis 
tetap membuat film dengan bahasa terse-

but. Kerja keras Grierson membuahkan 
hasil dimana film-film asal Kanada menjadi 
banyak dikenal baik secara komersil mau-

pun di festival film kelas dunia. Nama-nama 
semacam Norman McLaren, Michel Brault, 

dan Allan King adalah di antaranya.

1942-1945 

Sutradara film Holywood, Frank Capra di-
beri pangkat sebagai Mayor pada US Army 
Signal Corps. Selama penugasan ini, Capra 
sekaligus memproduksi film dokumenter 
propaganda berseri yaitu Why We Fight 

yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
kebijakan pemerintah Amerika dan tujuan-
nya berperang kepada prajurit-prajurit yang 

baru saja direkrut. 
Semua orang pergi ke bioskop saat Perang 

Dunia II, dan pemerintahn Amerika 
menyadari industri film penting dalam hal 

propaganda dan penyebaran pesan diband-
ing masa-masa sebelumnya. Orang Amerika 

suka menonton film dan digeneralisasi 

kalau mereka percaya dengan apa yang 
mereka tonton di bioskop. Sebagai bagian 
dari usaha dalam perang, pemerintahan 

Roosevelt menugaskan beberapa sutradara 
film yang pernah menjadi sukarelawan 

dalam perang untuk membuat film doku-
menter dari sudut pandang auteur atau 

sesuai ciri khas mereka masing-masing. The 
Battle of Midway karya John Ford secara 

kuat mencerminkan kepribadian Ford 
melalui sentimennya, visual, berikut pilihan 
aktor yang terlibat juga dalam filmnya The 
Grapes of Wrath, yaitu Henry Fonda dan 

Jane Darwell. 

Proyek paling ambisius pada periode ini 
adalah seri film Why We Fight yang terdiri 
dari tujuh film. Frank Capra yang merupa-
kan sutradara film paling terkenal saat itu 
dipercaya untuk proyek ini. Capra belum 
pernah membuat film dokumenter sebel-
umnya. Sejarawan film Erik Barnouw me-
nyebut seri ini sebagai “pelajaran sejarah 

yang diemosionalkan” Capra bahkan “mem-
injam” teknik dan footage dari Triumph of 

the Will karya Leni Riefenstahl. 
Why We Fight kental dengan nuansa 
fanatisme dan rasisme. Walau hal ini 

terdengar ekstrim, peristiwa-peristiwa 
sejarah setelah film ini membuktikan 

penggambaran Capra tidak berlebihan 
(Holocaust, wanita yang dipaksa menjadi 

pemuas birahi prajurit). Sulit rasanya untuk 
menampik fakta kalau rakyat Amerika 

tidak pernah terlihat sebegitu bersatunya 
setelah menonton seri film ini. Seri film 

propaganda ini meletakkan dasar bagi film 
propaganda di perang-perang mendatang, 
khususnya Perang Vietnam. Walau teknik 

propaganda semakin menjadi subtil, pemer-
intah Amerika tetap bekerja sama dengan 
Hollywood untuk mempromosikan pesan 

perang mereka.
Nama-nama lain yang disertakan Capra ke 
dalam timnya antara lain Roert Flaherty, 

Carl Foreman, John Huston, George Ste-
vens, William Wyler, dan Walt Disney.
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Contoh film dokumenter ekspositori:

The Spanish Earth 
Joris Ivens / Amerika Serikat / 1973 / 52 menit

The Spanish Earth berkisah tentang perlawanan rakyat Spanyol 
terhadap kaum fasis di bawah kepemimpinan Jendral Franco. 
Kisah tersebut didadah Joris Ivens melalui dua montase besar, 
yaitu kisah perlawanan dan semangat masyarakat membangun 
sebuah sistem pengairan atau irigasi di daerahnya. Peristiwa-
peristiwa yang hadir di lapangan sebagai drama dari aktualitas 
yang ada saat itu. Ivens tidak mmemisahkan antara dokumentasi 
ideologis berupa perang sipil di Spanyol dengan keseharian 
masyarakatnya. Secara tidak langsung Ivens sedang berkata, poli-
tik itu lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ide awal pembuatan film ini sebagai bahan edukasi politik ten-
tang peperangan menjadi lebih menarik seiring keterlibatan 
Ernest Hemingway saat proses pembuatan film masih berjalan. 
Saat perekaman gambar, Ivens terus mengirim footage yang ia 
rekam ke New York untuk kemudian disunting oleh editornya, 
Helen van Dongen. Hemingway yang merupakan seorang veteran 
perang berkorespondensi dengan Ivens dan kemudian mem-
beri masukan tentang dimana sebaiknya kamera diletakkan saat 
proses perekaman untuk meminimalisir resiko. 

Narasi film ini akhirnya dibacakan oleh Hemingway (versi lainnya 
dibawakan oleh Orson Welles) dan memberikan dimensi ber-
beda pada The Spanish Earth. Hemingway menuliskan sendiri 
narasi voice-over untuk film ini. Dan Hemingway jugalah yang me-
nyimpulkan kenapa Ivens harus mengubah ide awal pembuatan 
film ini ke dalam sebuah kalimat “Manusia tidak bisa berakting di 
depan kamera saat dihadapkan dengan kematian.”
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Kata-kata Hemingway itulah yang menjadi kekuatan film ini. Ban
yak pembuat film dokumenter meminta subyeknya untuk berper
an sebagai diri mereka sendiri untuk kamera. Sering kali, di saat 
mereka melakukan hal tersebut, mereka kehilangan keotentikan-
nya (jati diri mereka sendiri). Tidak dalam film ini. Banyak adegan 
saat kita diperlihatkan para prajurit sedang berlaga di medan 
perang, kita akan diperlihatkan mereka dalam kehidupan sehari-
hari—membaca koran saat tidak bertuga, memotong rambut, 
merokok saat istirahat, dan lainnya. Prajurit-prajurit Spanyol ini 
terlihat seperti pria-pria lokal yang hanya temporer harus pergi 
dari rumah mereka, tetapi secara esensi merupakan penduduk 
desa yang harus berjuang karena suatu tujuan.

The Spanish Earth menjadi penting dalam ranah dokumenter 
ekspositori karena memanusiawikan obyeknya yaitu perang. 
Nadi dari film ini adalah wajah, entah apa itu wajjah dari seorang 
pedagang roti di desa ataupun seorang ibu yang panik di jalanan 
karena ingin secepatnya masuk ke tempat perlindungan saat 
perang. Kematian yang kita lihat di jalanan kota Madrid—sepa-
sang anak sekolahan, tubuh seseorang dengan setelan lengkap 
dengan dasinya yang hendak dimasukkan ke dalam truk korban 
bom—adalah footage sesungguhnya. Ivens tak lupa dengan es-
tetika. Sebuah patung relijius menantang langit direkam melalui  
pagar kawat berduri misalnya. Rekaman-rekaman Ivens terasa 
otentik, tetapi dalam cara yang diatur, yang merupakan estetika 
sepanjang film ini.
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# Pada periode dan berlatar tempat mana-
kah film ini dibuat? Dan bagaimana Anda 
tahu periode dan latar tempat tersebut?

# Bagaimana pendapat anda tentang narasi 
yang dibacakan oleh Ernest Hemingway? 
Apa kesan yang anda tangkap dari narasi 
yang ia bacakan (tone suara, mood, pene-
kanan kalimat)? Adakah efek dramatis yang 
dihasilkan dari narasi tersebut terhadap 
cerita dalam film ini?

# Apa yang menjadikan suatu film bisa dise-
but sebagai propaganda? Batasannya apa?

# Apakah selalu penting untuk bercerita 
dari dua sisi (covering both sides)?

# Apakah terpikirkan oleh Anda bagaimana 
film ini melakukan persuasi terhadap 
penontonnya? Bila iya kenapa dan adegan 
yang mana?

# Jika berbicara masa kini, menurut Anda 
bagaimana film propaganda bisa mempen-
garuhi penonton?
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DOKUMENTER OBSERVASIONAL

Dua jenis dokumenter sebelumnya sering kali dianggap meng-
abaikan hal penting: bahwa dibalik persuasi dan retorika film do-
kumeter terdapat aksi rekam manusia . Dokumenter observasion-
al muncul atas kegelisahan tersebut seiring dengan kehadiran 
kamera 16mm pada dekade 1960an. Kegelisahan ini berangkat 
dari pertanyaan ‘apakah mungkin pembuat film hadir langsung di 
tengah-tengah subyeknya dengan niatan merekam apa yang ada 
di hadapannya tanpa intervensi apapun?’

Teknologi kamera 16mm beserta perekam Nagra memudahkan 
pembuat film saat itu karena ukuran kamera dan alat rekam suara 
yang ringan dan bisa dibawa kemanapun oleh satu orang. Uca-
pan dapat direkam secara sinkron dengan gambar tanpa adanya 
kabel-kabel yang menghambat proses pembuatan film sehingga 
peristiwa yang terjadi dapat direkam dengan natural.

Film dokumenter jenis ini tidak menggunakan suara voice-over, 
musik latar, dan tanpa wawancara. Apa yang kita saksikan di layar 
seakan nyata hadir di depan mata. Contoh film-film dari doku-
menter jenis ini antara lainnya High School (Frederick Wiseman, 
1968), Document Rojo (Noriaki Tsuchimoto, 1964), dan Don’t 
Look Back (Nicholas Roeg, 1967). 

Contoh film dokumenter observasional kontemporer: Negeri 
di Bawah Kabut  / Shalahuddin Siregar / Indonesia  /2011
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TIMELINE 
DOKUMENTER 

OBSERVASIONAL

1950-60an

Kehadiran kamera baru yang ringan, bisa 
digenggam dengan mudah dengan 

alat rekam suara yang terintegrasi, sebuah 
generasi baru pembuat film di Amerika 

dan Eropa mencoba untuk mendefinisikan 
ulang film dokumenter. Dengan 

gerakan dan nama yang beragam yaitu 
Direct Cinema (Amerika Serikat)< 

Cinema Verite (Prancis), dan Free Cinema 
(Kanada dan Inggris), film-film yang 

dibuat oleh para sutradara-sutradara ini 
haus akan kekinian, spontan, dan 

otentik serta membawa pembuat film dan 
penontonnya makin dekat dengan 

subyek yang diceritakan. Biasanya film-film 
mereka dicirikan dengan subyek 

orang biasa yang ditempatkan dalam situasi 
tertentu tanpa latihan dan tanpa skenario. 

Narasi voice-over dihindari, dan 
intervensi pembuat film diminimalisir. Prop-
erti yang lazim ada dalam proses pembua-

tan film ditiadakan dan sebagian besar 
film-filmnya direkam di lokasi. Pembuatan 

film dokumenter menjadi bukan hal 
yang elitis lagi dan hanya bisa dikerjakan 
dengan dana besar, tapi mulai menjadi 

aktivitas yang melibatkan partisipasi yang 
lebih massal.

1959

Sutradara film D.A. Pennebaker, bersama 
Richard Leacock, dan Maysles 

bersaudara bergabung  dengan Drew As-
sociates, sebuah grup pembuat film y

ang dijalankan oleh Robert Drew dan Time 
Inc. yang mendedikasikan kegiatannya 

pada penggunaan film dalam jurnalisme. 
Drew Associates pula yang pertama 

mengembangkan kamera 16mm yang ringan 
dan mudah dibawa kemana-mana. 

Robert Drew tumbuh dan berkembang di 
media cetak yang biasa 

melakukan reportase berita dalam bentuk 
tulisan dan didampingi foto. Dari situ 

ia punya ide tentang televisi setelah menga-
mati dan mencermati perkembangan film 
dokumenter yang saat itu dianggap umum 

sebagai materi untuk mendidik 
yang kebetulan menggunakan medium gam-

bar bergerak. Gaya berceritanya adalah 
menggunakan fotografi yang jujur 

(candid) dimana sering obyeknya tidak 
sadar sedang direkam. Ini dilakukan 

untuk menangkap spontanitas dari karakter 
melalui proses penyuntingan yang 

bertujuan membangun logika drama dari 
dunia nyata. Perkembangan 

teknologi peralatan pembuatan film saat itu 
mendukung gaya bertuturnya, seperti 
kamera yang ringan, alat rekam yang 

sinkron, dan peralatan sunting gambar 
portable – yang kebanyakan dibuat oleh 
Drew sendiri bersama kolega-koleganya.
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1967

Frederick Wiseman, seorang mantan pen-
gacara yang beralih profesi 

menjadi sutradara film, menyutradarai Tit-
ticut Follies, satu dari seri dokumenternya 

yang bertujuan sebagai kritik terhadap 
institusi pemerintah, Film ini 

menyajikan gambaran tanpa tedeng aling-
aling kehidupan dan perlakuan kejam 

terhadap penghuni penjara yang 
tidak waras di Bridgewater Correctional 

Institution di Massachusetts. Titticut 
Follies dilarang tayang selama 25 tahun 

di negara bagian Massachusetts 
dengan tuduhan melanggar privasi dari 

para subyeknya.

1968 

Maysles Bersaudara (Albert dan David) 
membuat film Salesman, tentang 

aktivitas penjual Injil dari rumah ke rumah 

di kota Miami. Pendekatan mereka tidak 
hanya sesederhana menyibak fakta tentang 

profesi subyeknya. “Salesman punya 
semua kelebihan yang ada dalam literatur 

hebat asal Amerika, film ini mempertonton-
kan perjuangan para penjual injil 

yang kompleks dan humor gelap dari se-
kumpulan orang biasa yang mencoba untuk 
tetap hidup.” (Garry Morris, Bright Lights) 

Pada periode ini film-film dari Maysles 
Bersaudara seperti Salesman, 

Gimme Shelter dan Grey Gardens menjadi 
pelatuk terjadinya perdebatan tentang 

etika dan estetika dari bentuk film 
dokumenter. Ketika Salesman dirilis, film ini 

dicerca karena tidak punya kualitas 
jurnalistik yang cukup. Dalam pembelaan-
nya, Maysles Bersaudara selalu berkata 

bahwa tidak ada manipulasi kenyataan atau 
keterlibatan subyektif terhadap 

subyek-subyeknya, dan orang-orang di 
dalam film mereka tidak sadar 

dengan keberadaan kamera sehingga aksi 
dan reaksi yang mereka lakukan 

sama jika tidak ada kamera. Argumen kedua 
bersaudara itu apa yang mereka lakukan di 

medium film adalah sama dengan 
yang dilakukan Truman Capote di literatur. 

Capote sangat sadar kalau dirinya 
“masuk dan mencampuri” kehidupan 

subyeknya, oleh sebab itu ia tidak mencatat 
apa pun jika ada suatu peristiwa. Hal 

yang sama ketika mereka menciptakan 
peralatan rekamnya sendiri dan 

membangun hubungan dekat dengan para 
subyeknya. Untuk membangun 

hubungan seperti itu, mereka menyempur-
nakan kamera sehingga tidak mengeluarkan 

suara apapun.
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Contoh film dokumenter observasional:

Salesman 
Albert Maysles / Amerika Serikat / 1968 / 85 menit

Maysles Bersaudara fokus terhadap periode tertentu dari 
kehidupan empat orang penjual Injil di Amerika. Kerja penjualan 
Injil tersebut dilakukan dari pintu ke pintu. Dunia dalam film ni 
pada awalnya diperlihatkan kejam, sebuah tempat dimana agama 
dijadikan komoditas. Tapi ketertarikan dari Maysles Bersaudara 
terhadap subyek-subyeknya mampu menelisik dunia para penjual 
Injil itu dari beberapa sudut pandang selain sisi komersialisasi 
agama. Bagaimana setiap penjual Injil tersebut saling berinteraksi 
antana sesamanya, dengan keluarga mereka, dan terutama den-
gan calon pembeli mereka. Teknologi kamera portable dan alat 
rekam suara yang sudah sinkron dapat membuka ruang-ruang 
lain dan lebih pribadi ke dalam pembuatan film dokumenter, dan 
Salesman adalah salah satu pionir dalam gerakan dokumenter 
bentuk ini.

Bagi Maysles bersaudara peting untuk pembuat film, subyeknya 
dan penontonnya menjadi teman satu sama lainnya, Oleh karena 
itu  mereka menciptakan modofikasi alat rekam suara sehingga 
subyek-subyeknya tidak lagi terganggu akan kehadiran mereka. 
Dengan pendekatan personal mereka mencoba dekat dengan su-
byek-subyeknya sehingga tak ada jarak lagi. Ruang pribadi seperti 
kamar tidur bisa leluasa mereka rekam bserta subyek-subyeknya, 
termasuk pembicaraan intim. Kehadiran pembuat film seperti 
dihilangkan, dan adegan pembuat film mewawancarai subyeknya 
ditiadakan. Film mereka terasa seperti fiksi dimana cerita dan 
peristiwa hadir di depan kamera tanpa intervensi pembuatnya, 
hanya bedanya yang hadir di layar bukanlah bintang film melain-
kan orang biasa.

Salesm
an  / A

lbert M
aysles / 1968
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# Apa fungsi pembuat film di dalam film 
dokumenter jenis ini?

# Inovasi teknologi seperti apakah yang 
Anda tangkap dari film ini dibanding jenis 
dokumenter yang sebelumnya sudah 
dibahas? 

# Dengan tidak adanya wawancara, kesan 
apa yang Anda dapat kan dari sebuah film 
dokumenter?
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C
hronique dùn Ete / Jean Rouche / 1961

4
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DOKUMENTER PARTISIPATORIS

Jenis dokumenter ini lekat dengan bidang ilmu antropologi, 
dimana subyeknya adalah kelompok sosial. Pembuat film bertin-
dak seperti antropolog yang hidup di antara suatu kelompok 
sosial dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menuliskan apa 
yang ia pelajari dalam bentuk media rekam audio visual atau film. 
Pembuat film dalam kasus ini sebagai peneliti yang datang ke 
lapangan dan berpartisipasi dalam kehidupan kelompok sosial itu 
karena ilmu antropologi terkait dengan aksi keterlibatan sekali-
gus pemisahan antara dua budaya berbeda untuk mendefinisikan 
subyek dan obyek penelitiannya.

Jika dalam dokumenter observasional keberadaan pembuat 
film seakan dikaburkan untuk menangkap kenyataan yang ada, 
maka dalam dokumenter partisipatoris pembuat film bisa kita 
lihat dan rasakan. Jenis dokumenter ini menunjukkan pada kita 
bagaimana hadirnya pembuat film dalam suatu peristiwa tertentu 
bisa mempunyai dampak atau mengubah situasi dan kondisi dari 
kenyataan yang sedang direkam itu. Walaupun tingkatan dan tipe 
berubahnya situasi dan kondisi tergantung dari partisipasi yang 
dilakukan oleh pembuat film. Jenis dokumenter ini sering disebut 
juga sebagai cinema verite di Prancis. 

Contoh film-filmnya antara lain Chronicle of a Summer (Jean 
Rouch & Edgar Morin, 1960), dan Portrait of Jason (Shirley 
Clarke, 1967). 

Film dokumenter jenis ini tidak berusaha “menyembunyikan” 
usaha perekaman atau menjadi “lalat di dinding” sebagaimana 
yang dilakukan pada film dokumenter observasional. Alih-alih, 
ia memperlihatkan bahwa film dokumenter adalah sebuah kon-
struksi, dan hal itu dibiarkan tampak ke hadapan penonton.

Portrait of Jason / Shirley C
larke / 1967
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TIMELINE 
DOKUMENTER

PARTISIPATORIS

1960

Jean Rouch, seorang veteran pembuatan 
film etnografi di Afrika, 

membuat film pionir dalam gerakan cinema 
verite, Chronique d’Un Ete (Chronicle of a 

Summer), 1962) bersama 
sosiolog Edgar Morin. Film ini mengangkat 

tentang pandangan masyarakat Paris 
dan perasaan mereka di akhir perang Alge-
ria. Di dalam filmnya, Rouch memprovokasi 

“psychodrama” terhadap orang-
orang yang ia wawancara. Pendekatannya 

adalah dengan menempatkan karakter-
karakternya di suatu situasi yang 

yang dramatis dan lalu membiarkan mereka 
berimprovisasi, lalu merekamnya.  

Rouch meyatakan bahwa film ini adalah 
suatu percobaan untuk mengkombinasikan 

teori dari Dziga Vertov dan metode 
Robert Flaherty (tolong jelaskan teori Ver-

tov itu apa, dan metode Flaherty itu 
apa). Rouch mendeskripsikan Chronique 

d’Un Ete sebagai cinema verite yang 
merupakan penghormatan kepada Vertov 

dan kata itu merupakan terjemahan 
langsung dari istilah Vertov, Kino Pravda. 

Rouch menemukan kekuatan kamera 

untuk memprovokasi orang lain untuk 
bertindak tidak seperti biasanya 

dalam keseharian mereka, dan ia menaf-
sirkan terminologi cinema verite sebagai 

membebaskan manusia dari dirinya sendiri.

Kehadiran cinema verite di awal 1960an 
menunjukkan sekali lagi bahwa 

perkembangan teknologi berbanding lurus 
dengan eksperimentasi pendekatan 

bercerita. Dengan kamera ringan dan per-
alatan portable, pembuat film hadir 

secara fisik.

1962 

Pembuat film asal Kanada, Wolf Koenig, 
memproduksi film Lonely Boy, yang 

mengangkat profil penyanyi pop Paul Anka, 
dan film ini adalah salah satu film 

konser pop pertama, semacam pendahulu 
bagi film-film seperti Gimme Shelter 

(1970)m Woodstock (1970_ dan Stop Making 
Sense (1984). Film dengan durasi 

26 menit ini mengikuti Paul Anka di antara 
konser-konsernya. Anka dibingkai 

dengan dalam “gambaran yang jujur” 
(candid look) sebagaimana disuarakan oleh 

naratornya terhadap penyanyi yang 
sedang menjulang karirnya. Untuk menelu-

suri sang “fenomena”, Koenig 
mengikuti penampilan Anka mulai dari 

konser luar ruang di Atlantic City, 
sampai ke konser pertamanya di sebuah 
klab malam, lalu kembali ke konser luar 

ruang. Dalam perjalanannya, Anka, 
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manajernya, pemilik klab malam, dan 
pengagum-pengagumnya diwawancara. 

Penyajian wawancara-wawancara 
dalam film ini menjadi kabur apakah pem-

buat film mencari keterusterangan 
atau menertawakan Anka dan para pengag-

umnya. Kesadaran Anka 
akan hadirnya kamera dan pengambilan 

gambar ulang diikutsertakan dalam
 film ini seakan fungsinya mengingatkan kite 

penonton bahwa kita tidak 
sedang melihat suatu peristiwa spontan 

dan jujur tetapi sesuatu yang sudah 
direncanakan sebelumnya. Lewat penampi-
lan dan reaksi dari para pengagumnya, kita 

mulai mengerti tentang Anka 
sang fenomena. 

Koenig mengintegrasikan pembuat film ke 
dalam filmnya dan argumennya “teorinya 
proses perekaman sendiri adalah bagian 

dari kenyataan dalam film.”

1965

Sony memperkenalkan secara luas alas 
rekam audio tape ½ incinya. Philips mem-

perkenalkan medium kaset untuk 
konsumen, yang mampu merekam dan 

memutar ulang di mesin kecil yang 
ringkas. Sehingga film-film rumahan (home 

movie) semakin dimungkinkan untuk
dibuat oleh orang awam sekalipun. Sutra-

dara film semisal Jonas Mekas dan 

Andy Warhol yang membuat film layaknya 
buku harian (diary) menggunakan 

teknologi ini untuk merekam apapun dalam 
keseharian hidup di sekitar mereka

1967

D.A. Pennebaker membuat film Don’t Look 
Back, dokumenter dari sosok 

Bob Dylan yang terkenal sebagai pribadi 
yang gemar berselisih, sombong, dan ikonik. 

Film ini bersama film Pennebaker 
lainnya, Monterey Pop (1967) merupakan 

dua dari film pertama yang mengikutserta-
kan drama kehidupan nyata dari 

subyeknya dan dapat didistribusikan luas 
di bioskop.
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Contoh film:

Chronique d’un Ete / Chronicle of a Summer 
Jean Rouch / Prancis /1961 / 85 menit

Antropolog Jean Rouch dan sosiolog Edgar Morin berkolabo-
rasi dalam film yang menjadi salah satu tonggak penting dalam 
perkembangan sinema dokumenter dengan gerakan Cinema 
Verite. Film ini berangkat dari wawancara yang dilakukan oleh 
subyek-subyek film ini sendiri terhadap warga Prancis tentang 
“kebahagiaan”. Saat itu Prancis sedang mengalami polemik ten-
tang okupansinya di Algeria yang mendapat tentangan keras baik 
dari luar negeri maupun dari rakyatnya sendiri. Arti kebahagiaan 
ditarik dan didefinisikan mulai dari persoalan besar dan umum 
menjadi hal-hal kecil yang menjadi masa lalu para subyeknya, 
misalkan pengalaman patah hati. 

Gerakan cinema verite selalu memperlakukan subyek-subyek 
sebagai suatu suku karena berangkat sebagai cabang dari ilmu 
Etnografi. Jean Rouch menggali makna kenyataan melalui pro-
vokasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan kepada 
subyek-subyeknya tersebut. Sekumpulan penduduk kota Paris 
yang menjadi subyek dalam film ini digambarkan sebagai suatu 
suku yang mempunyai kesamaan latar belakang tempat tinggal, 
namun secara pribadi berbeda. 

Cinema verite, terutama dalam film ini penting karena subyek 
dihadirkan secara sadar kalau partisipasi aktif mereka dibutuh-
kan untuk berlangsungnya proses pembuatan film. Sehingga 
ketika film selesai, bukan hanya merupakan buah karya pembuat 
film tetapi juga ada kreatifitas subyek-subyek dalam film yang 
memengaruhi isi film.

C
hronique dùn Ete / Jean Rouche / 1961
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# Apa perbedaan jenis dokumenter ini den-
gan dokumenter observasional (Salesman)?

# Diskusikan tentang gerakan cinema ver-
ite? Apa ciri-cirinya, setidaknya yang Anda 
tangkap dari film ini.

# Jika mengingat kembali, petunjuk seperti 
apa dalam film ini yang menunjukkan ada 
fiksi?

# Apakah etis seorang pembuat film mema-
nipulasi ekspektasi penonton dengan 
cara ini?

# Sebagai penonton bagaimana menilai nilai 
“kebenaran” dalam film dokumenter?
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inh-ha / 1983
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DOKUMENTER REFLEKSIF

Dokumenter refleksif tidak melihat bentuk dokumenter seba-
gai jendela transparan untuk melihat dunia; sebaliknya menarik 
perhatian kita ke bagaimana kemungkinan konstruksi cerita 
dalam dokumenter dibentuk sebagai representasi. Jenis doku-
menter ini mempertanyakan keotentikan realitas atau kenyataan 
dalam film doumenter dan menjadikan jenis dokumenter ini 
menjadi yang paling sadar dan skeptis terhadap kata realitas itu 
sendiri. Rekonstruksi kejadian dimunculkan sehingga mengajak 
kita melihat dokumenter sebagai apa adanya yaitu sebuah kon-
struksi atau representasi. Kita tidak lagi mengikuti keterlibatan 
pembuat film dengan aktor-aktor sosialnya tetapi aktif dan ikut 
terlibat juga karena filmnya tidak hanya bicara tentang dunia 
historis tapi juga masalah dan isu di belakangnya. 

Contoh film-filmnya antara lain: Reassemblage (Trinh T. Minh-
ha, 1983), Surname Viet Given Name Nam (Trinh T. Minh-ha, 
1989), Mix Up ou Meli-Melo (Françoise Romand, 1985)
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TIMELINE 
DOKUMENTER

REFLEKSIF

akhir 1960an -
awal 1970an

Di akhir 1960an, banyak pembuat film 
beranjak dari pendekatan yang 

sudah dilakukan oleh pembuat film cinema 
verite awal-awal, dan mulai berani 

menjadi partisan serta menggunakan 
pendekatan yang terbuka dan polemis. Hak 

asasi manusia, gerakan anti-perang, 
dan emansipasi wanita menyediakan 

bahan-bahan penting bagi aktivisme sinema 
di periode ini. Atmosefer yang kental 

akan kondisi sosial politik yang bergejolak 
di periode tersebut juga menjadi tema-
tema penting bagi para pembuat film 

mengedepankan sudut pandang mereka ke 
khalayak yang lebih luas.

Periode ini kita bisa temukan munculnya 
kumpulan seniman independen di 

kota-kota besar di Amerika Serikat seperti 
San Francisco, Boston, New York dan 

lainnya—yang meyuarakan protes dan peno-
lakan mereka lewat produksi film.

1970 Sutradara film asal Prancis, Marcel 
Ophuls membuat film Sorrow and 

the Pity (Le Chagrin et la Pitie), yang meli-
hat respons rakyat Prancis terhadap 

masa pendudukan Nazi di negara mereka. 
Subyek yang diangkat dalam film ini 

sederhana: kehidupan di masa Okupasi 
Nazi, dan fokus di kota kecil

 Clermont-Ferrand. Lebih dari empat jam 
durasi film ini merupakan 

wawancara dalam tiga bahasa, dan diramu 
dengan footage-footage jaman 

perang (serangan bom, senyum lebar Hitler 
saat mengunjungi Paris, dan lain-lain) 

yang disisipkan dalam film. Tapi Ophuls 
selalu membawa kembali filmnya 

kembali ke Clermont-Ferrand dan masa 
“kini”. Walau banyak nama besar 

yang ia wawancara (pejabat Prancis sampai 
mantan Perdana Menteri Inggris), 

bintang-bintang sesungguhnya dalam film 
ini adalah orang-orang dari kalangan “biasa” 
yang menceritakan kisah personal mereka.

Argumen Ophuls dalam film ini bahwa 
kaum yang melawan (Resistance) 

tidaklah sebanyak dan menyebar seperti 
yang dicatat di sejarah Prancis. 

Pertanyaan Ophuls yang lebih besar lagi 
adalah apa yang akan kita lakukan bila 

ada dalam situasi tersebut. Titik 
sejarah penting lainnya adalah pemerinta-

han Vichy Prancis yang bekerja sama 
dengan Nazi saat itu berbeda dengan 
negara-negara lain yang juga diokupasi 

oleh Nazi.

Ophuls secara manusiawi memberikan 
orang-orang kesempatan untuk 

mengatakan pendapatnya. Bahkan me-
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naruh keyakinannya bahwa “kebenaran” 
ada dalam suara mereka (dan juga 

dari penonton film ini). Penyuntingan 
gambar dan wawancara dari berbagai sudut 
pandang membiarkan penonton memben-

tuk pendapat dan kesimpulan sendiri.

1973 

Seri TV PBS, An American Family, merupa-
kan prototype dari yang sekarang kita kenal 

Reality TV Show, menyajikan 
dramatisasi lewat close-up, gaya verite 

tentang keluarga Loud. Seri ini berlangsung 
selama dua belas episode yang 

menangkap detil keintiman keluarga terse-
but, termasuk di dalamnya 

perceraian dan anak keluarga tersebut yang 
mengaku sebagai homoseksual.

1984 

Film This is Spinal Tap arahan Rob Reiner 
dirilis, sebuah dokumenter komedi 

berbentuk “mockumentary” tentang se-
buah band heavy metal yang fiksi. 

Mockumentary adalah sebuah bentuk film 
fiksi yang menggunakan gaya 

dokumenter untuk menciptakan suatu 
cerita khayalan. Dengan kata lain, 

mockumentary membuat suatu wacana 
palsu menggunakan gaya yang 

seolah-olah nyata. Gaya pembuatan film su-
dah ada sejak era film bisu, misalnya pada 

film Haxan: Witchcraft Through 
the Ages (1922), 

namun dikenal luas karena popularitas dari 
film This is Spinal Tap. Contoh film-

film yang lebih baru menggunakan gaya ini 
antara lain The Blair Witch Project 

(1995), Borat (2006), dan acara televisi 
semacam The Office.
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Contoh film:

Daughter Rite 
Michelle Citron / Amerika Serikat /1978 / 48 menit

Jika dalam tipe dokumenter observasional kehadiran sutradara 
lebih dirasakan lewat penyusunan gambar-gambarnya (editing), 
dan dalam dokumenter partisipatoris kita rasakan dari kehadiran 
pembuat film langsung muncul di dalam film, maka dalam tipe do-
kumenter refleksif dalam film ini kita rasakan dari suaranya yang 
mencoba merekonstruksi ingatan melalui footage dari arsip. 

Kisah dan kesan sosok seorang ibu kita tahu dari wawancara 
terhadap dua perempuan yang saling coba mengingatkan tentang 
ibu mereka. Disanding dengan footage arsip yang memperlihat-
kan rekaman masa kecil mereka dengan sang ibu, dan dinarasi-
kan. Jenis dokumenter ini adalah yang paling sadar diri dan kritis 
tentang fungsi dokumenter sebagai representasi atas kenyataan. 
Kenyataan tidak lagi merupakan suatu proses perekaman atas 
apa yang aktual tetapi dari rekoleksi memori atas apa yang sudah 
terjadi. Subyektifitas yang dihadirkan melibatkan penonton untuk 
mengimajinasikan pengalaman kedua perempuan tersebut akan 
sosok ibu mereka.

Jenis dokumenter ini, khususnya film ini dengan sadar memas-
ukkan unsur fiksi. Anggapan bahwa dokumenter adalah untuk 
merekam kenyataan dikaburkan dengan memakai jasa aktor 
memerankan subyek-subyeknya. Hal ini membuat kita bertanya 
akan keotentikan dokumenter secara umum, kebenaran seperti 
apa yang diungkap oleh film dokumenter dan bagaimana do-
kumenter berbeda dengan film yang telah diskenariokan atau 
diatur dengan storyboard.
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 # Bagaimana film ini berbeda dengan 
tradisi dokumenter jurnalistik yang sudah 
dibahas sebelumnya (ekspositori, parti-
sipatori dan observasional)?

# Apa peran footage masa kecil subyek-
subyeknya dalam film ini?

# Dan setelah tahu bahwa subyeknya 
diperankan oleh aktor, bagaimana penda-
pat Anda tentang dokumenter ini?
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DOKUMENTER PERFORMATIF

Dokumenter performatif menitikberatkan pada pengalaman 
subyektif dan respon emosional dari pembuat film. Film-film yang 
masuk dalam jenis ini kuat secara personal, tidak lazim ben-
tuknya, dan menyertakan hipotesis yang membuat kita sebagai 
penonton merasakan atau mempunyai sudut pandang terhadap 
dunia yang berbeda dari kehidupan pribadi kita, misalnya dari 
sudut pandang kaum gay, kaum kulit hitam, atau penyandang ca-
cat. Sub-genre dokumenter ini biasanya meneropong kehidupan 
dari pelaku atau saksi sejarah sendiri. Ini adalah jenis dokument-
er yang lekat dengan memori atau ingatan dan pengalaman.

Contoh fim-filmnya Tongues Untied (Marlon Riggs, 1989), Paris 
is Burning (Jenny Livingston, 1991), Danube Exodus (Peter For-
gacs, 1999),  Dear Pyongyang (Yang Yong-hi, 2005). 
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TIMELINE 
DOKUMENTER
PERFORMATIF

1990an –
Sekarang

Sejak 1970an kita bisa melihat pergeseran 
pendekatan naratif di film dokumenter 
pada periode ini. Walau cinema verite, 

narasi orang ketiga, dan bentuk dokument-
er awal lainnya terus dibuat, penceritaan 

orang pertama yang didukung oleh perkem-
bangan teknologi alat rekam memunculkan 

bentuk unik lain dalam pembuatan film 
dokumenter. Bentuk itu sekiranya gabun-
gan antara esai, reportase dan cerita yang 

menarik. Bukan hanya ditandai dengan 
testimoni dari orang pertama, tapi juga 

membawa penonton ke dunia pembuatnya. 
(Patricia Aufderheide, Public Intimacy: The 

Development of First Person 
Documentary).

Karya-karya seperti ini membuat kabur 
garis antara kehidupan bermasyarakan dan 
pribadi. Karya-karya tersebut makin banyak 

muncul saat ini di era yang sama dengan 
maraknya tayangan televisi komersial, tab-

loid berita, dan format program talk show. 
Film-filmnya seperti Tongues Untied (1989), 
Sink or Swim (1991), Hide and Seek (1996), 

Tarnation (2003).

Sink or Sw
im

 / Su Friedrich / 1991
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Contoh film:

Tarnation 
Jonathan Caouette / Amerika Serikat / 2003 / 90 menit

Jonathan Caouette seakan membuka buku hariannya yang 
berupa rekaman video kehidupan ia dan keluarganya selama 19 
tahun. Banyak hal yang ia ungkap, antara lainnya bagaimana ke-
hidupan ibunya dulu, bagaimana keluarganya terbentuk, pengala-
man pribadinya sebagai seorang homoseksual, kisah ibunya yang 
mengalami gangguan mental, serta ceritanya sebagai seorang 
pembuat film. Jenis dokumenter ini adalah yang paling mengede-
pankan subyektifitas, karena dituturkan oleh pembuat filmnya 
sendiri dan tentang kehidupannya sendiri. Penonton ditarik 
untuk merasakan pengalaman Jonathan selama 19 tahun yang 
dirangkum dalam durasi sekitar 90 menit.

Seperti jenis dokumenter puitis, jenis performatif mengajak 
kita bertanya tentang apa itu pengetahuan. Apakah pengetahuan 
atau informasi lebih baik didapat secara kolektif atau dari be-
berapa orang atau secara spesifik berdasar pengalaman personal 
individu. Dokumenter performatif menggunakan cara yang kedua 
dimana informasi atau pengetahuan personal dibutuhkan untuk 
mengerti gejala dan kondisi sosial di masyarakat.

Arti menjadi sangat subyektif. Penyakit ibu Jonathan bisa 
mempunyai arti berbeda bagi Jonathan sendiri dan bagi penon-
ton. Namun pertanyaan-pertanyaan yang lazim dalam dokument-
er seperti terhadap pengalaman dan ingatan, keterlibatan emosi, 
pertanyaan akan nilai dan kepercayaan tetap hadir dalam Tarna-
tion. Tarnation atau dokumenter performatif menggarisbawahi 
bagaimana pengetahuan dan pengalaman pribadi masing-masing 
penonton ditabrakkan dengan pengalaman dan pengetahuan 
pribadi pembuat film.
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# Bagaimana menurut Anda jika pembuat 
film itu sendiri adalah subyek dalam filmnya 
sendiri juga? Apakah filmnya akan men  jadi 
lebih atau malahan berkurang kredibilitasn-
ya?

# Dalam hal film Tarnation, dalam proses 
filmnya apa yang menurut Anda dihilangkan 
dalam diri pembuat filmnya? Dan apakah 
yang ia buka tentang dirinya sendiri?
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