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ABSTRAK

Pada Tugas Akhir ini, penulis memproduksi dan membuat naskah film
dokumenter Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya. Kacang Kowa
merupakan salah satu kudapan khas yang memiliki nilai gizi yang tinggi serta
menghangatkan badan. Di latar belakangi oleh keinginan penulis agar kudapan
kacang kowa dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan penulis dalam
Tugas Akhir ini adalah menghasilkan film dokumenter dan penulisan naskah
dokumenter yang menceritakan tentang proses pembuatan kacang kowa dari
pengolahan bahan baku sampai menjadi kacang kowa yang dipasarkan ke
konsumen. Hasil dari Tugas Akhir ini berupa karya film dokumenter dengan
durasi di bawah 20 menit. Film dokumenter ini berisi tentang proses pemilihan
bahan, pemasakan sampai siap dipasarkan. Dengan dibuatnya film dokumenter
Kudapan Kacang Kowa ini, diharapkan dapat memberi informasi kepada
masyarakat serta lebih mengenalkan ke khalayak luas mengenai Kacang Kowa,
Surabaya.
Kata kunci: Film Dokumenter, Penulisan Naskah, Kacang Kowa
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi sekarang penjualan makanan dan minuman
tradisional hampir jarang ditemukan di era sekarang, tetapi minuman tradisional
masih bertahan sampai sekarang. Salah satunya adalah kudapan atau bisa disebut
juga minuman Kacang Kowa. Kudapan Kacang Kowa masih digemari
masyarakat khususnya masyarakat Surabaya Jawa Timur. Kudapan Kacang
Kowa yang bergizi bahan dasarnya terbuat dari olahan kacang tanah dengan kuah
jahe bersantan diolah secara tradisional dari generasi ke generasi selanjutnya
dapat mempertahankan kualitas pembuatannya dan penyajiannya. Kudapan ini
lebih nikmat diminum dengan makan Cakue. Asal mula kudapan atau minuman
Kacang Kowa ini ditemukan oleh seorang imigran Tiongkok yang berasal dari
Kota Tainan Taiwan dikembangkan oleh sebagian masyarakat Surabaya.
Perkembangan dan perubahan zaman yang cepat kudapan atau minuman Kacang
Kowa keberadaan pembuat dan penjualnya semakin punah.
Berdasarkan uraian yang telah disusun dan dikemukakan oleh penulis
mengambil sebuah judul Penulisan Naskah Dalam Pembuatan Film Dokumenter
“Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya”. Penulis sebagai penulis naskah
terdorong untuk mengangkat ide cerita pembuatan, pemilihan bahan dan
penjualan Kacang Kowa untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil
masyarakat menjadi ikon kuliner kudapan khas Surabaya. Film dokumenter ini
harapannya agar bisa memberi nilai tambah perekonomian masyarakat kecil yang
berjualan kudapan Kacang Kowa dan memberi warna kuliner terfavorit di
Surabaya, Jawa Timur. Hingga dapat memasyarakatkan kudapan Kacang Kowa
agar tidak punah diera globalisasi.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan
masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana perancangan penulisan naskah
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dalam pembuatan film dokumenter dengan judul “Kudapan Segar Kacang Kowa
Asli Surabaya”.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan pada rumusan masalah maka, batasan masalah pada penelitian
kali ini adalah:
1.

Membahas tentang kudapan Kacang Kowa yang mulai dari pemasakan
sampai penjualan ke konsumen.

2.

Film bergenre dokumenter perjalanan dengan durasi 10-20 menit.

3.

Segmentasi film dokumenter ini adalah masyarakat luas.

4.

Lokasi pembuatan film dokumenter di Kota Surabaya.

1.4 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah
menghasilkan Penulisan Naskah Film Dokumenter berjudul “Kudapan Segar
Kacang Kowa Asli Surabaya”.
1.5 Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :
1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan edukasi dalam pembuatan
film dokumenter.
2. Meningkatkan kemampuan dan memahami jobdesk penulis naskah dalam
pembuatan film dokumenter.
3. Sebagai sarana tontonan edukatif untuk memberikan informasi yang dapat
dijadikan media yang mampu membuka pandangan khalayak tentang kuliner
Surabaya.
4. Agar bisa mengenalkan kudapan kacang kowa tersebut dan bisa lebih
membangkitkan ekonomi penjual kacang kowa.

BAB II
LANDASAN TEORI

Untuk mendukung pembuatan film dokumenter ini, maka karya film akan
menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori yang digunakan antara
lain: Film, Jenis Film, Film Dokumenter, Penulisan Naskah, Kota Surabaya,
Kacang Kowa. Berikut merupakan landasan teori yang dapat uraikan.

2.1 Film
Film merupakan media elektronik paling tua daripada media lainnya,
apalagi film telah berhasil mempertunjukkan gambar hidup yang seolah-olah
memindahkan realitas ke atas layar. Dan keberadaan film telah diciptakan sebagai
salah satu media komunikasi massa yang benar-benar telah memasuki kehidupan
manusia yang luas dan beraneka ragam (Liliweri, 2004).

2.2 Jenis Film
Effendy (2002) menjelaskan bahwa film dibagi empat jenis, yaitu: film
dokumenter, film cerita pendek, film cerita panjang dan film-film jenis lain.
1. Film Dokumenter
Film dokumenter menyajikan realitas melalui berbagai cara dan dibuat untuk
berbagai macam tujuan, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan
penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok
tertentu. Seiring dengan berjalan waktu muncul berbagai aliran film
dokumenter misalnya dokudrama.
2. Film Pendek
Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Beberapa banyak
Negara seperti Jerman, Kanada, Australia, Amerika Serikat, film cerita pendek
dijadikan laboratorium sebagai batu loncatan bagi seseorang atau sekelompok
orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang.
3. Film Panjang
Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 Menit.
Film yang di putar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini.
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Beberapa film bahkan berdurasi lebih dari 120 menit.
4. Film-film jenis lain:
a.

Profil Perusahaan (Corporate profile)
Film ini di produksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan
kegiatan yang mereka lakukan. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat
bantu presentasi.

b.

Iklan Televisi (TV Commercial)
Film ini di produksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik
tentang produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan
masyarakat). Iklan produk biasanya menampilkan produk yang di
iklankan secara eksplisit.

c.

Program Televisi (TV Programme)
Program ini di produksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara umum,
program televisi dibagi menjadi dua jenis yaitu cerita dan non cerita. Jenis
cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi dan kelompok
non fiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial TV, film televisi dan
cerita pendek. Kelompok non fiksi menggarap aneka program pendidikan,
film dokumenter atau profil tokok dari daerah tertentu. Sedangkan
program non cerita sendiri menggarap Variety show, TV quiz, talkshow,
dan liputan atau berita

d.

Music Video
Video klip merupakan saranan bagi produser musik untuk memasarkan
produknya lewat medium televisi. Disiarkan pertama kali lewat saluran
televisi MTV tahun 1981. Di Indonesia, video klip berkembang sebagai
bisnis yang menjanjikan seiring dengan pertumbuhan televisi swasta.

2.3 Film Dokumenter
Istilah "Dokumenter" pertama kali digunakan dalam resensi film Moana
(1926) oleh Robert Flaherty, ditulis oleh The Moviegoer, nama samaran John
Grierson, di New York pada tanggal 8 Februari 1926. Di Perancis, istilah
dokumenter digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai
perjalanan dan film pendidikan. Tujuan utama dalam film dokumenter bukan
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sekedar menyampaikan informasi. Seorang pembuat film dokumenter juga
menginginkan penontonnya tidak hanya mengetahui topik yang diangkat, tetapi
juga mengerti dan dapat merasakan persoalan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan
pengorganisasian cerita dengan subjek yang menarik dan sudut pandang yang
terintegrasi.

2.4 Penulisan Naskah
Ackerman (2003) penulisan naskah film adalah sebuah media dimana
seorang penulis dapat menyampaikan idenya. Sama halnya dengan sebuah film
yang merupakan media seorang pembuat film.

2.5 Kota Surabaya
Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia,
sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan
kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah
timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di
pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta
Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar ±326,81 km² dan 3.158.943 jiwa
penduduk pada tahun 2019.
Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang
sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda
Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan
penjajah.

Gambar 1.1 Peta Kota Surabaya
Sumber : https://www.surabaya.go.id
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Gambar 1.2 Lambang Kota Surabaya
Sumber : https://www.surabaya.go.id

2.6 Kacang Kowa
Kacang Kowa adalah perpaduan dari wedang kuah kacang ditambah
dengan kembang tahu, cakwe goreng, dan siraman kuah jahe yang bersantan.
Kudapan ini memiliki fungsi untuk menghangatkan tubuh dan juga biasanya
disantap sebagai sarapan pagi oleh masyarakat Surabaya.
Kacang Kowa asal-usulnya minuman khas dari Taiwan yang sebenarnya
sebutan minumannya adalah Tahwa atau juga Tauhue yakni kembang tahu. Tetapi
seiring berjalannya waktu Tahwa sendiri dimodifikasi menjadi Kacang Kowa
yang bahan dasarnya kacang tanah dan campuran kacang kedelai juga
ditambahkan kembang tahu.

BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab III ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang
digunakan untuk pengolahan data yang sebagai acuan dalam proses pembuatan
Tugas Akhir berupa naskah film dokumenter Kudapan Segar Kacang Kowa Asli
Surabaya.

3.1 Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk penelitian menggunakan metode penelitian
kualitatif karena peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dan
mengambil data-data yang digunakan untuk pembuatan karya film ini. Tujuannya
agar mempermudah peneliti untuk membuat naskah film dokumenter maka dari
itu metode kualitatif metode yang tepat untuk dilakukan pada karya Tugas Akhir
ini.

3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam Tugas Akhir ini
yakni Kacang Kowa khas Surabaya, Jawa Timur. Karena kudapan Kacang Kowa
saat ini hampir jarang ditemukan dan hampir punah, maka dibuatlah film
dokumenter sebagai salah satu upaya pelestarian dan membudayakan tentang
Kacang Kowa.

3.3 Lokasi Penelitian
Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam Tugas Akhir ini
lokasi yang dituju untuk melakukan penelitian pada objek penelitian yaitu sebuah
rumah penjual Kacang Kowa yang berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya.
Terletak di Banyu Urip Kidul 10 D No 21 A, Surabaya, Jawa Timur.
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Gambar 3.1 Rumah Narasumber Penjual Kacang Kowa
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data cara yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi atau fakta yang ada dilapangan. Pengumpulan data dilakukan bertujuan
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan
penelitian.
Berdasarkan dari kebutuhan penelitian film dokumenter tentang kudapan
Kacang Kowa, maka dikumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan
menggunakan teknik pengambilan data seperti wawancara, observasi, dan
literatur.

3.4.1 Wawancara
Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang
membahas terkait informasi dan data melalui tanya jawab sehingga dapat
menemukan informasi mengenai topik tertentu. Dalam pembuatan film ini penulis
mewawancarai berbagai pihak adalah seperti akademisi tentang makanan dan staff
pariwisata dan kebudayaan serta Bapak Aji yang merupakan penjual keliling
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Kacang Kowa yang bisa menjadi bahan acuan penelitian untuk film dokumenter.
Mengenai adanya teknik wawancara, dalam kajian ini yang diwawancarai
ada berbagai pihak antara lain :
Narasumber yang pertama yaitu Bapak Aji selaku penjual kacang kowa.
Narasumber kedua yaitu Ibu Siti Aisyah selaku pembuat kacang kowa dan
istri dari bapak Aji. Narasumber ketiga yaitu dari akademisi makanan yang
bernama Ibu Anis Wardani, beliau adalah salah satu chef dari Lezat
Academy. Narasumber keempat dari Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Surabaya bernama Raisa Putri.

3.4.2 Observasi
Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti
juga mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi dapat berupa
interaksi suatu organisasi. Pada proses observasi yang akan dilakukan proses
produksi mulai pemilihan bahan, pemasakan dan penyajian terhadap konsumen.

3.4.3. Studi Literatur
Studi Literatur merupakan acuan yang digunakan untuk suatu karya tulis
atau kegiatan ilmiah lainnya. Dan literatur juga dapat sebagai rujukan untuk
mendapatkan informasi.
Dari sumber buku Mari Membuat Film-Panduan Menjadi Produser,
Dokumenter adalah film yang menyajikan cerita nyata dan dilakukan pada lokasi
yang sesungguhnya. Film dokumenter juga tak lepas dari tujuan penyebaran
informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu
(Effendy, 2009).
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3.4.4. Studi Eksisting
Studi Eksisting merupakan referensi yang digunakan dan mampu
mempengaruhi suatu karya secara dominan. Contoh karya yang menjadi referensi
dalam pembuatan film dokumenter ini adalah: Street Food Asia Netflix karya
David Gelb dan Brian McGinn. Dari film di atas data yang diambil adalah cara
pengemasan dalam sebuah film dengan alur cerita realistis kehidupan para penjual
makanan pinggir jalan yang diangkat yang nantinya membuat karya peneliti
mampu membuat karya film dokumenter yang lebih baik.

3.4.5 Analisa Data
Berikut analisa data yang dapat di uraikan di tabel 3.1

Tabel 3. 1 Analisa Data
No. Bahasan
Literatur
Film
Film
dokumenter
1.

Wawancara

Eksisting

Kesimpulan

-

Pengemasan
cerita dalam
film,
alur
cerita, teknik
film

Film
merupakan
salah
satu
media
informasi. Film
dokumenter
adalah
film
yang
menjelaskan
sebuah
informasi
secara fakta dan
asli

Dokumenter

tidak
hanya
mengetahui
topik
yang diangkat, tetapi
juga mengerti dan
dapat
merasakan
persoalan
yang
dihadapi. Untuk itu
diperlukan
pengorganisasian
cerita dengan subjek
yang menarik dan
sudut pandang yang
terintegrasi

2.

Penulis
Naskah

sebuah
media
dimana
seorang
penulis
dapat
menyampaikan
idenya

-

-

Penulis naskah
menjadi peran
utama
dalam
suatu proses pra
produksi film

3.

Kacang
Kowa

Kacang
kowa
merupakan makanan
hangat yang bahan
dasarnya dari kacang
tanah dan kacang
hijau.

Proses
membuat
kacang kowa,
pendapat dari
para
narasumber
tentang
makanan
kacang kowa.

-

Asal-usul
kacang kowa,
penjelasan
kacang kowa,
pendapat dari
narasumber
tentang
makanan
kacang kowa

11

3.5 Kesimpulan Analisa Data
Setelah melakukan analisa data, penulis dapat memberikan kesimpulan
sesuai dengan analisa data yang sudah dibuat.
1.

Film dokumenter merupakan film yang memberikan informasi secara aktual
dan sesuai fakta berdasarkan riset.

2.

Penulis naskah adalah peran yang terpenting dalam melakukan proses pra
produksi sebuah film, karena penulis naskah memegang tanggung jawab
dalam suatu naskah pada film yang akan diproduksi.

3.

Kacang kowa merupakan kudapan khas Surabaya cocok dikonsumsi saat
dingin karena kudapan ini disajikan selagi hangat. Kacang kowa ini bahannya
terdiri dari kacang tanah, kuah santan dan ditambah potongan cakue.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dan pembahasan yang telah dibuat dan
membahas konsep serta pikiran yang mengacu pada penelitian bab III.

4.1 Pra Produksi
Pada perancangan karya, penulis memiliki langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam proses membuat film.
PRA PRODUKSI

IDE CERITA/KONSEP

MENCARI
NARASUMBER

Treatment

RECCE

SHOTLIST

SETTING

Gambar 4.1 Bagan Proses Pra Produksi
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4.2 Pra Produksi
Proses pertama dalam pembuatan karya film adalah perancangan praproduksi. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah perancangan pra-produksi
atau persiapan sebelum shooting. Berikut adalah penjelasan rancangan karya pada
tahap pra-produksi

4.2.1 Ide dan Konsep Cerita
Ide dan konsep ini berasal dari ketertarikan penulis pada film dokumenter
dimana film tersebut menyajikan suatu fakta dengan situasi yang nyata dan
referensi film Street Food Asia produksi dari Netflix. Kacang Kowa berasal dari
pengamatan peneliti dimana kuliner tersebut merupakan minuman atau kudapan
khas Surabaya. Minuman Kacang Kowa mengacu pada penjual keliling Kacang.

4.2.2 Sinopsis
Pada film dokumenter ini ingin menjelaskan dan menjelajah salah satu
kuliner yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur yaitu kacang kowa. Kacang kowa
adalah kolaborasi antara kuliner Taiwan yang dipadukan dengan rempah
Indonesia yaitu jahe dan santan, membuat kacang kowa sangat cocok di lidah dan
digemari masyarakat Surabaya. Dan juga memberikan pengetahuan langsung dari
para penjualnya yang diwawancarai langsung. Kudapan Segar Kacang Kowa Asli
Surabaya menjelaskan hubungan antara makanan dan kehidupan orang-orang
yang membuatnya. memahami sisi lain dari kehidupan sosial, dimana para penjual
mayoritas adalah orang tua, belajar menguasai teknik memasak hidangan andalan
agar bisa melanjutkan hidup.

4.2.3 Mencari Narasumber
Mencari narasumber adalah proses pemilihan narasumber

yang

membawakan peran dalam cerita film. Dalam cerita di film ini narasumber yang
dibutuhkan adalah penjual dan pembuat kacang kowa.

14

4.2.4 Recce
Recce adalah proses mengunjungi lokasi yang akan digunakan untuk
proses shooting. Recce berfungsi

mengetahui situasi dan lokasi yang akan

dijadikan latar tempat pembuatan film. Dalam proses pra-produksi penulis naskah
menentukan alur seperti apa untuk menggambarkan cerita yang ada di dalam film.
Seperti pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Recce
No.

1.

2.

3.

Gambar

Keterangan

Keterangan

Gambar

Lokasi

Gambar 4.2 Survei Lokasi
Rumah Penjual kacang kowa

Gambar 4.3 Survei lokasi
penjualan kacang kowa

Gambar 4.4 Survei lokasi
Hotel Aria Centra, Surabaya

Banyu urip kidul
X D No 21, Surabaya,
Jawa Timur

Daerah Simo
Gunung Kramat
Timur

Jl. Taman AIS
Nasutio No 37,
Embong Kaliasin,
Kec, Genteng,
Surabaya
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4.2.5 Naskah
Dalam dunia film, naskah merupakan panduan yang utama dalam
pembuatan film. Dalam penelitian naskah film dokumenter juga tidak lepas dari
riset, riset yang digunakan untuk mencari fakta-fakta dan informasi yang berasal
dari berbagai sumber, baik sumber tertulis maupun tidak tertulis.

OPENING
Cuplikan Wawancara perkenalan Bapak Aji
Scene 01. INT DAY. Rumah pak aji
Establish wawancara pak aji
CUT
Scene 02. INT DAY. suasana banyu urip kidul
Title Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya + BS
SCENE 03. EXT DAY. SUASANA KOTA SURABAYA
WAWANCARA AKADEMISI KEBUDAYAAN MENJELASKAN KOTA
SURABAYA
V.0 NARASI
Surabaya adalah kota metropolitan yang padat penduduk
serta hiruk pikuk perkotaan dan berbagai kultur dari
para pendatang/ Surabaya memiliki lingkungan yang ramah
dan nyaman untuk penduduknya/ karena kota Surabaya di
nobatkan sebagai kota yang ramah lingkungan dan bersih
di Indonesia// Kondisi kota surabaya yang padat
penduduk seringkali banyak lalu lalang kendaraan dan
menjadi kota tersibuk//
CUT
SCENE 04. EXT DAY. SUASANA BERJUALAN KAKI LIMA
WAWANCARA AKADEMISI CHEF
V.O NARASI
Di Surabaya sendiri berbagai makanan khas Surabaya/
Seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, Tahu tek, Tahu
campur, pecel semanggi// Untuk jajanan khas Surabaya
yang biasanya di konsumsi sama masyarakat surabaya itu/
seperti jajan pasar yang dari berbagai daerah yang
masuk ke pasar// Biasanya kalau masyarakat Surabaya
untuk mengganjal perut di pagi hari untuk sarapan
sendiri/ mereka mengonsumsi kudapan hangat Kacang Kowa
yang biasanya keliling di sekitar rumah-rumah mereka
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CUT
SCENE 05. EXT DAY. SUASANA PEMUKIMAN BANYU URIP KIDUL
Shot Pak Aji yang sedang melayani pembeli + BS
SCENE 06. INT DAY. rumah pak aji
Wawancara Ibu Aisyah
SCENE. 07. INT DAY. RUMAH PAK AJI
Wawancara Pak Aji
CUT
SCENE 08. EXT DAY. SUASANA JALANAN BANYU URIP
Wawancara Pak Aji menjelaskan tempat tinggal
scene 09. INT DAY. DAPUR RUMAH PAK AJI
Wawancara Bu Aisyah tentang pembuatan Kacang Kowa
CUT
SCENE 10. INT DAY. RUANGAN HOTEL
Wawacara Bu Anis (Akademisi Makanan) menjelaskan asal
usul kacang kowa.
Asal-usul kacang kowa yang saya ketahui makanan
peranakan Tionghoa (china)/ Yang lebih dikenal tahwa
dan di kombinasikan oleh mereka dengan membuat Kacang
kowa/ yang sudah di modifikasi oleh masyarakat
surabaya// Rasa kacang kowa sendiri memiliki rasa kuah
santan dan jahe yang sangat kuat/ Bau kacang kowa
sendiri di dominasi oleh jahe/ Jadi kalau kita makan
kacang kowa itu sendiri yang mendominasi teksturnya ya
Kacang tanah, kedelai dan rasa jahe itu sendiri//
Scene 11. INT DAY. RUMAH PAK AJI
Wawancara Pak Aji tentang kehidupan sehari- hari
CUT
Scene 12. INT DAY. RUMAH PAK AJI
Wawancara Pak Aji tentang pencapaian selama ini
Scene 13. INT DAY. RUANGAN HOTEL
Wawancara Akademisi Kebudayaan
V.O NARASI
Untuk makanan tradisional, penjual kaki lima itu lebih
di kenal oleh masyarakat surabaya/ terutama kudapan
atau makanan kacang kowa ini/ perlu adanya wadah
sendiri untuk mereka untuk menjadi komunitas pedangang
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kaki lima yang di support oleh pemerintah kota
surabaya//
Agar kacang kowa lebih dikenal dan terkenal di kalangan
masyarakat surabaya atau luar surabaya//para penjual
ini tetap melestarikan nya dan memberikan inovasi//
SCENE 14. INT DAY. RUMAH PAK AJI
SHOT PAK AJI YANG SEDANG TERSENYUM
SCENE ENDING
BS+CREDIT TITLE+BTS
Menampilkan establish + Menampilkan Credit Title + BS
4.2.6

Script
Setelah naskah film dokumenter ditulis. Peneliti selanjutnya membuat

Script yang bertujuan digunakan untuk karya tertulis yang biasanya berisi unsurunsur seperti dialog dan cerita secara rinci serta mencakup aspek visual terhadap
film dokumenter tersebut. Berikut ini Script dapat dilihat di tabel 4.2.

Tabel 4.2 Script
Scene
1

2

3

Visual (footage)
Opening (cuplikan)
- Narsum II yang memasak kacang
kowa
- Narsum I yang diwawancarai
- Narsum I yang bersiap – siap dan
menata barang ke atas sepeda

Audio/Narasi/Wawancara
Audio:
Suara narsum + backsound/music
Narasi:
Saya pak aji dan saya seorang pedagang
kacang kowa keliling banyu urip dan
sekitarnya.

Judul film
„Kudapan Segar Kacang Kowa Asli
Surabaya‟

Audio:
Backsound/music

Menjelaskan kota Surabaya (staf)
- Perkotaan Surabaya
(tunjungan,
jalan
patung
sudirman, bambu runcing)
- Tempat ikonik di Surabaya (balai
pemuda, tugu pahlawan, patung
suro dan boyo)
- Pemandangan warga Surabaya
yang ada di jalan

Audio:

Narasi:
Surabaya adalah kota metropolitan yang
padat penduduk serta hiruk pikuk
perkotaan dan berbagai kultur dari para
pendatang/ Surabaya memiliki lingkungan
yang ramah dan nyaman untuk
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Scene

Visual (footage)
-

4

Wawancara
kebudayaan

akademisi

Audio/Narasi/Wawancara
staf

penduduknya/ karena kota surabaya di
nobatkan sebagai kota yang ramah
lingkungan dan bersih di Indonesia//
Kondisi kota surabaya yang padat
penduduk seringkali banyak lalu lalang
kendaraan dan menjadi kota tersibuk//
Bagaimana menurut ibu masyarakat kota
surabaya itu sendiri?
Budaya-budaya apa saja yang ada di Kota
Surabaya?
Budaya masyarakat apa saja yang menjadi
kebiasaan masyarakat kota surabaya?

Menjelaskan makanan yang ada di kota
Surabaya, terutama kacang kowa (chef)
- Lokasi kaki lima di Surabaya atau
tempat berjualan dipinggir jalan
(di jl.kedung doro, simo, banyu
urip, ampel)
- Wawancara
akademisi
chef
spesialis

Audio:

5

Melihatkan narsum sebagai penjual
kacang kowa
- Narsum I yang melayani pembeli
dan berbicara kepada pembeli
- Narsum I yang tersenyum kearah
kamera

Audio:
Backsound/music

6

Menceritakan keseharian narsum II
- Narsum II yang berjalan dari
rumah menuju pasar (untuk
membeli bahan bahan masak
kacang kowa)
- Narsum II membeli bahan
kebutuhan (ada kontak bicara
antara narsum II dengan penjual
dipasar)
- Wawancara narsum II

Audio:

Narasi:
Di Surabaya sendiri berbagai makanan
khas Surabaya/ Seperti Rujak Cingur,
Lontong Balap, Tahu tek, Tahu campur,
pecel semanggi// Untuk jajanan khas
Surabaya yang biasanya di konsumsi sama
masyarakat surabaya itu/ seperti jajan
pasar yang dari berbagai daerah yang
masuk ke pasar// Biasanya kalau
masyarakat Surabaya untuk mengganjal
perut di pagi hari untuk sarapan sendiri/
mereka mengonsumsi kudapan hangat
Kacang Kowa yang biasanya keliling di
sekitar rumah-rumah mereka//

Wawancara:
Bu kalau boleh tahu bahan-bahan untuk
membuat kacang kowa apa saja?
Berapa kilo bu untuk kacang tanah dan
kedelai nya?
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Scene
7

8

9

10

Visual (footage)

Audio/Narasi/Wawancara

Menceritakan asal mula narsum I
berjualan ini
- Wawancara narsum I
- Narsum I yang menyiapkan
jualannya sebelum berangkat
berkeliling
(seperti
menyalakan
arang,
memasukan kacang kowa ketas
gendongan sepedanya)

Audio:

Menjelaskan tempat tinggal narsum I
- Lokasi sekitar banyu urip (lampu
merah bawah flyover)
- Gang utama dari jalan raya banyu
urip (yang arah ke rumah penjual)
- Lingkungan sekitar rumah narsum
- Wawancara narsum I

Audio:

Menceritakan cara memasak kacang kowa
- Narsum II yang mulai memproses
memasak kacang kowa (dari awal
hingga pertengahan)
- Wawancara narsum II

Audio:

Menjelaskan asal usul kacang kowa (chef)
- Narsum II yang memproses
memasak
kacang
kowa
(melanjutkan yang tadi, dari
pertengahan sampai selesai)
- Wawancara bersama akademi
chef

Audio:

Wawancara:
Bagaimana asal mula nya berjualan
kacang kowa ini pak?
Sebelum menjadi penjual kacang kowa itu
sebelumnya bekerja apa atau ikut orang
lain?
Setelah itu memutuskan berjualan kacang
kowa sendiri bagaimana pak?

Wawancara:
Berapa lama pak, bapak dan keluarga
tinggal di daerah sini?
Lalu tetangga disini orangnya bagaimana
pak terhadap keluarganya bapak? Baik
atau bagaimana?

Wawancara:
Kalau memasak kacang kowa sendiri ini
bu. Butuh berapa waktu lama?
Ibu kok bisa membuat atau memasak ini.
Belajar atau otodidak sendiri untuk
membuatnya?
Pernah atau tidak bu, waktu memasak
kacang kowa gagal atau tidak jadi gitu bu?
Butuh berapa lama bu supaya mahir
membuat kacang kowa ini?

Narasi:
Asal-usul kacang kowa yang saya ketahui
berasal dari orang Tionghoa (china)/ Yang
lebih dikenal tahwa dan di kombinasikan
oleh mereka dengan membuat Kacang
kowa/ yang sudah di modifikasi oleh
masyarakat surabaya// Rasa kacang kowa
sendiri memiliki rasa kuah santan dan jahe
yang sangat kuat/ Bau kacang kowa sendiri
di dominasi oleh jahe/ Jadi kalau kita
makan kacang kowa itu sendiri yang
mendominasi teksturnya ya Kacang tanah,
kedelai dan rasa jahe itu sendiri//
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Scene
11

Visual (footage)
Kisah narsum tentang kehidupan dan
berjualan kacang kowa
- Narsum I berekendara untuk
berkeliling menjual kacang kowa
(pengambilan
dari
depan,
belakang, samping, jauh)
- Wawancara narsum I
- Narsum melayani pembeli (melai
dari membuka gerobak, berbicara
dengan pembeli lalu mengambil
atau meracik kacang kowa)
- Melihatkan kacang kowa (pov)

Audio/Narasi/Wawancara
Audio:
Narsum
Wawancara:
Kalau berjualan mulai jam berapa dan
paling ramai itu jam berapa pak. Dan hari
apa saja yang biasanya ramai pembeli?
Biasanya dapat penghasilan berapa pak
dari jualan kacang kowa ini dan paling
sedikit itu berapa?
Pernah nggak sih pak kalau pulang itu
dagangan belum habis, terus perasaan
bapaknya bagaimana? Kalau keliling
biasanya di daerah mana saja pak?
Pernah atau tidak bapak selama berjualan
ada masalah yang terjadi? Kalau yang
kurang mengenakan itu apa dan paling
bahagia itu apa?

12
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Pencapaian narsum selama berjualan
kacang kowa
- Perjalanan narsum I pulang
kerumah, setelah berjualan (sore
hari) *dijalan
- Narsum I memasuki gang rumah
(shot dari arah rumah) *kaya
nyambut
- Narsum
I
yang
mulai
membereskan
jualannya
(diturunkan dari sepeda)

Audio:

Menjelaskan opini untuk kedepannya
untuk para penjual makanan tradisional
(staf)
- Melihatkan keadaan pada malam
hari, orang – orang penjual
makanan dipinggir jalan
- Wawancara
akademisi
staf
kebudayaan
- Melihatkan keadaan pada malam
hari, orang – orang penjual
makanan dipinggir jalan (beda
lokasi)

Audio:

Wawancara:
Pencapaian selama ini sebagai penjual
kacang kowa?
Bahagia atau tidak bu sama pencapaian
selama ini? Apakah masih kurang atau
sudah cukup. Atau ada ingin yang dicapai
lagi?
Semangat dan motivasi pak aji dapat dari
siapa atau darimana?
Apa yang membuat pak aji semangat
untuk berjualan kacang kowa?

Narasi:
Untuk makanan tradisional, penjual kaki
lima itu lebih di kenal oleh masyarakat
surabaya/
terutama
kudapan
atau
makanan kacang kowa ini/ perlu adanya
wadah sendiri untuk mereka untuk
menjadi komunitas pedangang kaki lima
yang di support oleh pemerintah kota
surabaya//
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Scene

Visual (footage)

Audio/Narasi/Wawancara
Agar kacang kowa lebih dikenal dan
terkenal di kalangan masyarakat surabaya
atau luar surabaya// ya para penjual ini
tetap melestarikan nya dan memberikan
inovasi untuk jualan kacang kowa ini agar
semakin di kenal dengan cara memberikan
tester terhadap hotel-hotel yang ada di
surabaya/ agar kacang kowa bisa di angkat
di salah satu menu sarapan di hotel-hotel
surabaya// Supaya kacang kowa semakin
di kenal masyarakat luar surabaya juga//

14

Pov narsum
- Melihatkan senyum bahagia dari
para narsum (I dan II) # pov
sebagai ending
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Credit Title

4.2.7

Audio:
Backsound/music

Audio:
Backsound/music

Treatment
Ditahap ini penulis naskah menyusun treatment yang nantinya akan

digunakan untuk menggambarkan alur cerita film agar sesuai dengan konsep pada
film dokumenter ini. Treatment dapat dilihat di tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Treatment Film
Video/Footage
1.

Opening
- Narsum II yang memasak kacang
kowa #buat cuplikan
- Narsum I yang diwawancarai
- Narsum I yang bersiap – siap dan
menata barang ke atas sepeda

2.

Logo/tulisan
- Judul film „Kudapan Segar Kacang
Kowa Asli Surabaya‟

Deskripsi
-

Narsum I menjelaskan dia siapa,
lalu dia berjualan apa

Audio
Backsound +
suara narsum

Backsound
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3.

4.

Footage:
- Perkotaan Surabaya
(tunjungan, jalan patung sudirman,
bambu runcing)
- Tempat ikonik di Surabaya
(balai pemuda, tugu pahlawan, patung
suro dan boyo)
- Pemandangan warga Surabaya yang
ada di jalan
- Wawancara
akademisi
staf
kebudayaan

Footage:
- Lokasi kaki lima di Surabaya atau
tempat berjualan dipinggir jalan
(di jl.kedung doro, simo, banyu urip,
ampel)
- Wawancara akademisi chef spesialis

5.

Footage:
- Narsum I yang melayani pembeli
dan berbicara kepada pembeli
- Narsum I yang tersenyum kearah
kamera

6.

Footage:
- Narsum II yang berjalan dari
rumah menuju pasar (untuk
membeli bahan bahan masak
kacang kowa)
- Narsum
II
membeli
bahan
kebutuhan (ada kontak bicara
antara narsum II dengan penjual
dipasar)
- Wawancara narsum II

-

-

Menjelaskan
kota
Surabaya
(seperti
alam,
lingkungan,
kondisinya, dll)
Masyarakat kota Surabaya itu
bagaimana
Budaya – budaya apa saja yang
ada di Surabaya
Lalu
budaya
masyarakat
Surabaya itu apa yang menjadi
kebiasaan yang sering dilakukan

-

Menjelaskan makanan di kota
Surabaya
Seperti (dikota Surabaya itu
terkenal banyak berbagai macam
makanan, terutama makanan
tradisional)
Lalu menyebutkan makanan
tradisional ada apa saja.
Lalu mengerucut kesatu makanan
yaitu kacang kowa dan menjalar
ke narsum yang berjualan kacang
kowa tersebut.

-

Narsum II menceritakan setiap
harinya bagaimana (dari pagi
sampai malam)
Ke pasar jam berapa dan apakah
sendirian
Terus biasanya beli apa saja

-
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7.

8.

9.

Footage:
- Wawancara narsum I
- Narsum I yang menyiapkan
jualannya
sebelum
berangkat
berkeliling (seperti menyalakan
arang, memasukan kacang kowa
ketas gendongan sepedanya)

Footage:
- Lokasi sekitar banyu urip (lampu
merah bawah flyover)
- Gang utama dari jalan raya banyu
urip (yang arah ke rumah penjual)
- Lingkungan sekitar rumah narsum
- Wawancara narsum 1

Footage:
- Narsum II yang mulai memproses
memasak kacang kowa (dari awal
hingga pertengahan)
- Wawancara narsum II

-

-

-

-

-

-

-

Narsum I menjelaskan asal mula
berjualan kacang kowa itu
bagaiman
Sebelum menjadi penjual kacang
kowa itu sebelumnya bekerja apa
dan apakah itu kerja sendiri atau
ikut orang
# lebih kaya menceritakan kisah
perjalanan
narsum
sebelum
menjadi penjual kacang kowa
sampai akhirnya memutuskan
untuk menjadi penjual kacang
kowa keliling

Narsum I menjelaskan dia tinggal
dimana, sudah berapa lama
tinggal disini
(semenjak berjualan atau bahkan
sebelum berjualan ini)
Lalu orang – orang sekitar /
tetangga itu bagaimana terhadap
narsum
(baik atau bagaimana)

Narsum II menjelaskan cara
memasak kacang kowa ( awal
hingga akhir), lalu kalau masak
itu biasanya butuh berapa lama,
dari jam berapa sampai jam
berapa
Dan narsum II juga menceritakan
awal mulai bsa membuat /
memasak kacang kowa (otodidak
atau ada yg ngajarin)
lalu dari kapan belajarnya dan
kapan sudah bisa memasak
sendiri (ahli)
Terus selama memasak/membuat
kacang
kowa
itu
pernah
mengalami kegagalan atau tidak?
Butuh berapa lama kira kira bisa
mahir membuat kacang kowa ini
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10. Footage:
- Narsum II yang memproses
memasak
kacang
kowa
(melanjutkan yang tadi, dari
pertengahan sampai selesai)
- Wawancara bersama akademi chef

-

Disini chef menjelaskan asal usul
dari
kacang
kowa,
lalu
mendeskripsikan kacang kowa
(seperti rasa, tekstur, warna, bau,
dll)
dan juga menyebutkan bahan –
bahan apa saja yang terasa sangat
kuat saat makan kacang kowa
tersebut (seperti kacang, jahe, dll)
*jadi kaya menjelaskan kacang
kowa itu

11. Footage:
- Narsum I berekendara untuk
berkeliling menjual kacang kowa
(pengambilan dari depan, belakang,
samping, jauh)
- Wawancara narsum I
- Narsum melayani pembeli (melai
dari membuka gerobak, berbicara
dengan pembeli lalu mengambil
atau meracik kacang kowa)
- Melihatkan kacang kowa (pov)

-

Narsum
I menjelaskan dan
menceritakan
tentang
kehidupannya selama berjualan
(seperti, kalau berjualan itu mulai
jam berapa sampai berapa, paling
ramai itu di jam jam berapa. Hari
apa aja yang biasanya ramai
pembeli, paling banyak biasanya
dapat penghasilan berapa dan
paling sedikit itu berapa. Pernah
gak kalau pulang itu tapi
dagangan belum habis terus
perasaanya bagaimana, kalau
keliling biasanya didaerah mana
saja. Pernah gak selama jualan
ada masalah yang terjadi? Kalau
yang gak mengenakan itu apa
yang paling bahagia itu apa)

12. Footage:
- Perjalanan narsum I pulang
kerumah, setelah berjualan (sore
hari) *dijalan
- Narsum I memasuki gang rumah
(shot dari arah rumah) *kaya
nyambut
- Narsum I yang mulai membereskan
jualannya (diturunkan dari sepeda)

-

Narsum II bercerita tentang
pencapaiannya selama ini apa
saja (selama bekerja sebagai
penjual kacang kowa)
Bahagia apa enggak sama
pencapaiannya selama ini?apakah
masih
kurang
atau
sudah
cukup?atau masih ada yang ingin
dicapai lagi?
#pencapaiannya ini maksudnya
cukup untuk kebutuhan sehari
hari, untuk sekolah, dll
Semangat dan motivasi yang
narsum I dapat itu dari siapa atau
darimana?
Apa yang membuat narsum I
semangat untuk berjualan kacang
kowa

-

-

-
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13. Footage:
- Melihatkan keadaan pada malam
hari, orang – orang penjual
makanan dipinggir jalan
- Wawancara
akademisi
staf
kebudayaan
- Melihatkan keadaan pada malam
hari, orang – orang penjual
makanan dipinggir jalan (beda
lokasi)

-

-

Akademisi beropini / memberi
pendapat tentang kedepanhya
bagaimana untuk menjadikan
makanan tradisional, penjual kaki
lima itu lebih dikenal orang
Surabaya, terutama makanan
kacang kowa
Akademisi juga menjelaskan
bagaiman sebagai seorang penjual
harus bisa tetap melestarikan
masakan makanannya agar lebih
digemari orang Surabaya bahkan
orang luar Surabaya

#
agar
keberadaan
makanan
tradisional ini terutama kacang kowa
tidak punah atau tidak kalah saing
dengan makanan modern yang mulai
masuk di Surabaya, karena Surabaya
itu terkenal kaya akan masakan atau
jajanan tradisional.

14. Footage:
- Melihatkan senyum bahagia dari
para narsum (I dan II)
# pov sebagai ending

Backsound

15. Tulisan
- Credit title

Backsound

4.3 Manajemen Produksi
Pada tahap manajemen produksi penulis sebagai penulis naskah melakukan
pencarian narasumber guna mendukung proses produksi.

4.3.1 Mencari Narasumber
Proses pencarian narasumber yang membawakan peran yang sesuai
dengan topik pembahasan dalam cerita film dokumenter ini. Sosok narasumber
yang nantinya akan diwawancarai yaitu bapak Aji, selaku penjual kacang kowa
keliling yang berada di Banyu Urip dan istri dari bapak Aji bernama Siti Aisyah,
yang biasanya membantu bapak Aji dalam memasak kacang kowa.
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Gambar 4.4 Bapak Aji, penjual kacang kowa

Gambar 4.5 Ibu Siti Aisyah, Istri Bapak Aji
4.3.2 Sarana Prasarana
Sebelum melakukan proses produksi diperlukan adanya list alat shooting
guna menunjang proses produksi. List alat shooting dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 List Alat Shooting
No.
Nama Alat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Charge Baterai
Baterai Kamera
Lensa Sigma 30mm f1.4
Tripod
Memory Card
Rode
Headset
Saramonic Blink 500 B2
YongNuo LED 600L
Godox SL 200W
Kamera Canon 700D
Kamera Sony A6500
Laptop
Hardisk
Drone

Jumlah
2 Buah
2 Buah
3 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Buah
4 Buah
2 Buah
1 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
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4.3.3 Anggaran Biaya
Sebelum melakukan tahapan produksi dibutuhkan adanya anggaran biaya
agar dapat menunjang proses produksi. Anggaran biaya dapat dilihat pada tabel
4.5.

Tabel 4.5 Anggaran Biaya
Produksi
Selasa, 23 November 2021
Transportasi
1.
Konsumsi
2.
Total
Sabtu, 28 November 2021
Konsumsi Pagi
1.
Transportasi
2.
Konsumsi Siang
3.
Sewa Tempat Hotel Aria Centra
4.
Total
Selasa, 30 November 2021
Konsumsi Pagi & Siang
1.
Transportasi
2.
Total
Rabu, 1 Desember 2021
Konsumsi Pagi & Siang
1.
Bensin Mobil
2.
Total
Biaya Lain-Lain
Saat Survei Lokasi
1.
Fee Narasumber
2.
Sewa Alat-Alat
3.
Total

1 Buah
5 Orang

Rp. 100.000,Rp. 250.000,Rp. 350.000,-

5 Orang
1 buah
1 Hari

Rp. 150.000,Rp. 100.000,Rp. 100.000,Rp. 550.000,Rp. 900.000,-

8 Orang
1 buah

Rp. 370.000,Rp. 150.000,Rp. 520.000,-

5 Orang
1 buah

Rp. 300.000,Rp. 150.000,Rp. 450.000,-

4 Hari
4 Orang
-

Rp. 400.000,Rp. 2.250.000,Rp. 2.500.000,Rp. 8.620.000,-

Tabel 4.6 Anggaran Biaya Pasca Produksi
Pasca Produksi
Merchandise
1.
Lain-Lain
2.
Total
Total Keseluruhan

Rp. 800.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.800.000,Rp. 10.420.000,-
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4.3.4 Jadwal Kerja
Berikut ini uraian jadwal kerja produksi seperti tabel 4.7.
Tabel 4.7 Jadwal Kerja Produksi
No.

Kegiatan

September

Oktober

November

Desember

Januari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.

Meeting Team
Produksi

2.

Pra Produksi

3.

Proses observasi
lokasi dan
wawancara

4.
5.

Observasi lokasi
syuting
Produksi

6.

Pasca Produksi

4.4 Produksi
Segala rancangan yang telah disusun pada tahapan pra produksi
diaplikasikan pada tahap ini dimana penulis sebagai Penulis Naskah melakukan
pembuatan naskah film dokumenter

dan dengan sesuai shootlist yang telah

dibuat.

4.4.1 Setting Lokasi
Pada perancangan karya setiap aspek dalam tahapan pra produksi yang
telah disusun dan dibuat diterapkan pada tahapan ini. Adapun kegiatan pada
tahapan produksi ialah shooting atau proses pengambilan gambar dari awal
hingga akhir sesuai dengan setting lokasi. Berikut hasil dari proses produksi.
Setting lokasi dapat dilihat pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Gambaran scene lokasi
No.
1.

Gambar

Ket.

Deskripsi

Gambar
4.7 Film
Kacang
Kowa
scene 1
shot 2

Ibu Siti Aisyah yang
sedang aktivitas
memasak kacang
kowa pada pagi hari.

2.

Gambar
4.8 Film
Kacang
Kowa
scene 1
shot 3

Wawancara bersama
bapak Aji.

3.

Gambar
4.9 Film
Kacang
Kowa
scene 3
shot 5

Mengenalkan
gambaran tentang
kota Surabaya.

4.

Gambar
4.10 Film
Kacang
Kowa
scene 3
shot 4

Wawancara kepada
akademisi
kebudayaan .

5.

Gambar
4.11 Film
Kacang
Kowa
scene 4
shot 1

Suasana warung
makan yang ada di
kota Surabaya.
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6.

Gambar
4.12 Film
Kacang
Kowa
scene 4
shot 2

Wawancara kepada
akademisi makanan.

7.

Gambar
4.13
Film
Kacang
Kowa
scene 4
shot 4

Suasana penjual
makanan yang ada di
pasar blauran
Surabaya.

8.

Gambar
4.14
Film
Kacang
Kowa
scene 5
shot 1

Bapak Aji yang
sedang melayani
pembeli.

9.

Gambar
4.15
Film
Kacang
Kowa
scene 5
shot 2

Bapak Aji yang
sedang tersenyum.

10.

Gambar
4.16
Film
Kacang
Kowa
scene 6
shot 1

Ibu Siti Aisyah yang
sedang menuju ke
pasar untuk membeli
bahan bahan
membuat kacang
kowa.
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11.

Gambar
4.17 Film
Kacang
Kowa
scene 6
shot 2

Wawancara bersama
ibu Siti Aisyah.

12.

Gambar
4.18
Film
Kacang
Kowa
scene 6
shot 3

Ibu Siti Aisyah yang
sedang memilih
bahan bahan segar
untuk membuat
kacang kowa.

4.5 Real Produksi, Kejadian, dan Strategi Mengatasinya
Dokumentasi proses shooting pada hari produksi berlangsung dari hari
pertama scene awal hingga hari terakhir scene akhir.

Tabel 4.9 Kejadian, dan Strategi Mengatasinya
Real Produksi
Permasalahan
Pada saat Shooting

Pada saat Shoting di pagi hari
untuk mengikuti Bapak Aji
berjualan kacang Kowa,
ternyata beberapa crew telat
untuk datang tepat waktu
karena harus mengambil alatalat dan molor untuk
produksi.

Strategi Mengatasinya
Setelah berunding kami tetap
melanjutkan Shooting dan
tetap mengikuti Pak Aji
berjualan keliling. Dan
naskah yang sudah di buat
terpaksa harus berubah sesuai
dengan keadaan.

1. Pada Hari pertama produksi pada tanggal 23 November 2021, kami
melakukan proses shooting di Banyu Urip Kidul no 21 D untuk wawancara
terhadap narasumber untuk scene 1.
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Gambar 4.19 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Day 1
2. Pada Hari kedua produksi pada tanggal 28 November 2021, selanjutnya kami
shooting di Hotel Aria Centra untuk menyelesaikan Shooting bersama
narasumber akademisi.

Gambar 4.20 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya
Day 2

Gambar 4.21 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya
Day 2
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3. Pada Hari ketiga produksi pada tanggal 30 November 2021, kami
menjalankan produksi shooting di daerah berjualan pedagang kacang kowa di
Simo Gunung dan sekitarnya.

Gambar 4.22 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya
Day 3
4. Pada Hari keempat produksi pada tanggal 01 Desember 2021, kami
melakukan shooting di rumah bapak aji Banyu Urip Kidul no 21 D, untuk
shooting cara pengolahan dan pemasakan Kacang Kowa itu sendiri.

Gambar 4.23 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya
Day 4
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5. Pada Hari kelima produksi pada tanggal 4 Desember 2021, kami melakukan
pengambilan gambar di daerah Kota Surabaya dan Footage untuk makanan
Surabaya.

Gambar 4.24 Proses Shooting Film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya
Day 5
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4.6 Rencana Publikasi
Pembahasan di tahap selanjutmya ialah tahapan terakhir setelah melakukan
proses editing dan rendering untuk melakukan proses publikasi karya. Pada tahap
publikasi Tugas Akhir ini, penulis merancang beberapan desain poster, cover CD,
dan label CD sebagai media publikasi film ini adalah sebagai berikut:

4.6.1 Poster
A. Konsep Poster
Penulis membuat desain poster ini menggunakan foto kudapan kacang
kowa yang menjadi tema pada film dokumenter ini dan ada beberapa
foto yang menunjukan aktivitas narasumber yang sedang wawancara dan
berjualan kacang kowa. Pemilihan font yang digunakan memakai 2 jenis
font dan menggunakan 2 jenis font ukuran yang berbeda, yang lebih
fokus pada tulisan “Kacang Kowa” agar memahami tema atau topik
yang akan disampaikan pada film dokumenter ini yaitu kudapan segar
kacang kowa.

B. Hasil Poster

Gambar 4.25 Hasil Poster
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4.6.2 Cover CD
A. Konsep Cover CD
Dalam pembuatan cover CD hampir sama dengan pembuatan desain
poster, pada belakang cover CD berisi kegiatan aktivitas narasumber
wawancara penjual Kacang Kowa bertujuan untuk lebih mengetahui
cuplikan film dokumenter yang sudah di produksi.
B. Cover CD

Gambar 4.26 Desain Cover CD

4.6.3 Label CD
A. Konsep Label CD
Dalam pembuatan label CD menggunakan konsep yang hampir sama
dengan poster dan cover CD dengan pemilihan font yang sama.

B. Hasil Label CD

Gambar 4.27 Desain Label
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4.6.4 Mangkuk
A. Konsep Mangkuk
Dalam pembuatan desain mangkuk penulis menggunakan mangkuk
berwarna putih serta dengan desain logo “Kacang Kowa” memberikan
kesan Kacang Kowa disajikan hangat dengan sebuah mangkuk.

B. Hasil Desain Mangkuk

Gambar 4.28 Desain Mangkuk

4.6.5 Pouch
A. Konsep Pouch
Dalam pembuatan Pouch penulis menggunakan Pouch berwarna agak
putih dan hampir sama dengan desain untuk mangkuk menggunakan logo
dan ditempatkan di depan badan Pouch.
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B. Hasil Pouch

Gambar 4.29 Desain Pouch
4.6.6 Screenshot film Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya

Gambar 4.30 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 1
Screenshot pertama yaitu opening pada film dokumenter ini menceritakan
narasumber kedua yaitu ibu Siti Aisyah yang sedang beraktivitas memasak
kacang kowa pada pagi hari dan pengenalan narasumber pertama yaitu Bapak
Aji.

Gambar 4.31 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 2
Screenshot kedua yaitu pengenalan Kota Surabaya oleh narasumber
keempat yaitu dari akademisi kebudayaan Ibu Raisa Putri.

Sebagai penulis

naskah membuat cerita pengenalan tentang Kota Surabaya itu penting, karena
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proses produksi yang dilakukan di Kota Surabaya agar lebih mengenalkan Kota
Surabaya kepada masyarakat.

Gambar 4.32 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 3
Screenshot ketiga menggambarkan makanan modern yang ada di
Surabaya dan menggambarkan hidup konsumtif orang Surabaya dalam segi hal
makanan.

Gambar 4.33 Screenshot Film Kacang kowa Scene 4
Screenshot keempat menggambarkan keadaan makanan modern dan
wawancara akademisi chef yaitu Ibu Anis Wardani yang menanggapi tentang
hilangnya makanan tradisional saat ini.

Gambar 4.34 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 5
Screenshot kelima pengenalan makanan khas Surabaya yaitu ontong
Balap, Rujak Cingur, Semanggi Surabaya yang sudah ditinggalkan peminatnya.
Sebagai penulis naskah membuat cerita sedemikian rupa agar mengenalkan
makanan khas Surabaya yang mulai ditinggalkan kepada masyarakat.

40

Gambar 4.35 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 6
Screenshot keenam masih pengenalan makanan khas Surabaya dan
mengikuti kegiatan Pak Aji berjualan yang disambut oleh pelanggan tetapnya.

Gambar 4.36 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 7
Screenshot ketujuh yaitu mengikuti Ibu Siti Aisyah ke pasar untuk membeli
bahan-bahan untuk membuat Kacang Kowa dan wawancara terhadap Ibu Siti
Aisyah.

Gambar 4.37 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 8
Screenshot kedelapan yaitu masih sama mengikuti Ibu Siti Aisyah ke pasar
untuk pemilihan bahan-bahan yang akan di gunakan memasak Kacang Kowa.
Penulis sebagai Penulis naskah memberikan alur dan gambaran seperti ini agar
penonton mengetahui proses pemilihan bahan-bahan yang segar dan baik untuk
pembuatan Kacang Kowa

Gambar 4.38 Screenshot Film Kacang Kowa Scene 9
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Screenshot kesembilan yaitu pengenalan rumah tempat tinggal
narasumber penjual Kacang Kowa yang berada di daerah Banyu Urip, Putat Jaya
Surabaya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Hasil yang diperoleh selama proses Tugas Akhir dalam penulisan naskah
dalam produksi film dokumenter “Kudapan Segar Kacang Kowa Asli Surabaya”.
Melalui proses riset dan observasi terhadap narasumber menghasilkan ide dan
konsep yang akhirnya dapat menghasilkan cerita dalam pembuatan film
dokumenter yang terpadu antara penulis naskah dengan sutradara akan
menghasilkan karya yang baik dan informatif sesuai dengan naskah yang dibuat
oleh penulis naskah.

5.2 Saran
Berdasarkan pengalaman oleh penulis saat proses pengerjaan film Tugas
Akhir ini, maka didapatkan beberapa saran sebagai berikut:
1.

Dalam proses observasi dan riset di lapangan harus lebih detail.

2. Perbaikan dalam proses riset di lapangan agar naskah film yang di produksi
lebih maksimal.
Serta masih banyak kekurangan yang ada dalam proses pembuatan karya
dan karya itu sendiri dimana pada tahapan pembuatan karya Tugas Akhir ini
masih terkendala kurangnya pengaturan manajemen waktu untuk penelitian atau
pengenalan penulis tentang lokasi pengambilan gambar untuk penulisan naskah.
Demikian saran yang diperoleh dan semoga penulis dan pembaca dapat
mengambil

pelajaran

serta

ilmu
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untuk

penelitian

selanjutnya
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