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ABSTRAKSI
Judul : Sesaji Di Kaki Merapi
Nama : Yosia Yogaswara
NIM : D2C707001

Konsep dari dokumenter tersebut adalah memperkenalkan potensi kesenian Desa Tutup
Ngisor yang terletak di lereng Gunung Merapi yang merupakan Desa Sumber, Kecamatan
Dukun, Kabupaten Magelang kepada masyarakat. Oleh karena itu potensi sumber daya
alam dan manusia serta potensi kreatifitas kesenian budaya dikemas dalam bentuk
dokumenter. Dokumenter ini menggambarkan dinamika Desa Tutup Ngisor dan aktivitas
kesenian masyarakatnya, sumber daya alam dan manusia serta pergulatan para petani
seniman ini dalam melestarikan tradisi.
Pra produksi meliputi persiapan yang dilakukan secara manajemen dan pemastian
seluruh konsep dan teknis yang akan diterapkan, sehingga persiapan dengan seluruh kru
dan peralatan dapat dipastikan. Produksi meliputi pengambilan gambar dan suara
kalaupun ada perubahan merupakan perkembangan di lapangan yang tidak ditemukan
selama riset. Proses ini berlangsung selama 1 bulan. Paska produksi yaitu pemilihan
gambar dan suara hasil dari produksi dan stock shots dari sumber lain, sehingga dapat
mendukung alur cerita yang diinginkan dan konsep saat pra produksi, kurang lebih
editing berlangsung sebulan.
Proses produksi dokumenter ini yang meliputi pra produksi, produksi hingga paska
produksi, berjalan dengan cukup lancar. Walau tentu ada kendala, bahasa pengantar
bahasa Jawa, lokasi yang jauh, dilereng gunung Merapi dan data serta pemberitaan
tentang Desa Budaya Tutup melimpah, sehingga membuat dokumentaris menjadi tidak
fokus.
Dokumenter Sesaji Di Kaki Merapi ini di susun melalui proses panjang; riset, wawancara
mendalam dan merangkai narasi yang merupakan bagian dari praktik dan aplikasi
lapangan mata kuliah jurnalistik. Dokumenter ini juga melewati tahap perekaman audio
visual dan penyusunan gambar yang merupakan bagian dari praktik dan aplikasi lapangan
mata kuliah produksi audio visual.
Melalui dokumenter ini, dokumentaris ingin menyampaikan kembali fakta yang telah
terekam dan dikemas secara audio dan visual berdasarkan ide yang ingin disampaikan
dan subyektifitas dokumentaris tentang potensi di Desa Tutup Ngisor yang terletak di
lereng Gunung Merapi yang dikemas dalam Sesaji Di Kaki Merapi.
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