
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penggunaan genre potret dan gaya Cinéma vérité dalam film "Dulhaji 

Dolena" diwujudkan dengan proses yang panjang namun juga terbatas waktu. 

Proses diawali dengan melakukan pendekatan dan banyak riset oleh pembuat film. 

Proses pendekatan yang dilakukan pembuat film dan subjek (Dulhaji) membuka 

akses untuk menggali dan merekam kehidupan Dulhaji sehari-hari. Selain itu, 

proses pendekatan membangun relasi antara pembuat film dan Dulhaji seperti relasi 

Ayah dan putrinya. Pada akhirnya film dokumenter potret "Dulhaji Dolena" dengan 

gaya Cinéma vérité berhasil diwujudkan dengan baik sesuai dengan fakta yang ada 

di lapangan. 

 Indikator keberhasilan ditunjukkan dari kesesuaian genre potret dan gaya 

Cinéma vérité  yang digambarkan melalui serangkaian kejadian sepanjang film. 

Genre potret diterapkan melalui cerita film yang fokus pada sosok Dulhaji 

sepanjang film. Penerapan gaya Cinéma vérité  diwujudkan melalui interaksi dan 

relasi yang terbangun antara pembuat film dan Dulhaji selama proses produksi. 

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, riset dan pendekatan yang baik menjadi 

penting dalam proses perwujudan karya film dokumenter ini karena mampu 

mengungkap kebenaran mengenai karakter dan kehidupan Dulhaji di tengah 

kondisi banjir rob dengan cara sinematik. Hasil dari kesimpulan menjadi sesuai 

dengan konsep pembuat film maupun hasil kajian literatur yang sudah dilakukan. 

 Pembuat film dalam proses penciptaanya, beberapa kali menemukan 

kesinambungan antara kajian teori yang dijadikan acuan dengan perwujudan 

realitas pada film. Di sisi lain, perwujudan film dokumenter dengan gaya Cinéma 

vérité  di mana pembuat film memiliki keleluasaan memprovokasi respon dan 

situasi subjek dapat membuat penonton mendapat kesan seolah mengada-ada 

walaupun berdasarkan fakta. Oleh karena itu, pembuat film menyiasatinya dengan 

pengenalan karakter tokoh Dulhaji humoris dan unik sejak awal film. 
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 Pada akhirnya, proses perwujudan karya film dokumenter merupakan kerja 

kolektif lebih dari satu-dua orang. Momen yang terekam dapat disusun di meja 

editing sehingga cerita terbentuk merupakan kerjasama antara Sutradara dan editor. 

Kerjasama tim yang baik dapat terwujud melalui ikatan antara individu di dalamnya 

berdasarkan kesemaan visi dan cara berkomunikasi. Semua proses akan selalu 

memiliki kedala dan halangan sehingga harus disikapi dengan baik untuk 

mendapatkan solusi terbaik. 

 

B. Saran 

Proses perwujudan karya dokumenter potret Dulhaji Dolena dengan gaya 

Cinéma vérité  dibuat dengan mengikuti satu subjek secara intens. Menjaga perilaku 

baik sebagai pembuat film tentu menjadi hal yang penting dalam proses pembuatan 

film. Hal tersebut diperlukan agar subjek tetap merasa nyaman dan tidak ragu untuk 

menceritakan hal-hal pribadi tentangnya. Komunikasi yang baik tentu menjadi 

kunci utama untuk kelancaran proses perwujudan karya. Selain itu, pengetahuan 

tentang subjek dan lingkungan sekitarnya wajib didapatkan melalui riset mendalam 

agar pembuat film tau bagaimana cara menghadapi orang baru dan lingkungan baru.  

 

 Bagi para pembuat karya film dokumenter, tentu banyak tantangan di 

lapangan yang ditemui. Ketika membuat film dokumenter di area banjir, resiko 

seperti sakit dan alat jatuh ke dalam air sangat besar. Sebaiknya kondisi fisik dan 

peralatan syuting dipersiapkan dengan baik untuk dapat menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. Kesiapan mental juga perlu dipersiapkan jika sesuatu hal yang 

buruk benar – benar terjadi. 
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