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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Disini penulis ingin mematahkan stigma negatif bahwa wanita di 

Indonesia itu lemah atau tidak sanggup menyetarakan diri dengan pria. 

Contoh dari segi pekerjaan bahwa ibu rumah tangga selalu dipandang 

sebelah mata bagi kaum pria, padahal menjadi ibu rumah tangga bukan hal 

yang mudah apa lagi jika dalam satu keluarga sudah memiliki anak dimana 

peran ibu yang harus memberikan dan membentuk karakter maupun 

pengetahuan pertama kepada anaknya. Walaupun peran pria bekerja diluar 

dan lebih terlihat kepada masyarakat bahkan berperan secara langsung 

interaksi kepada masyarakat, menurut penulis peran pria dan wanita adalah 

sama memiliki porsi dan masalah masing-masing. Sebenarnya wanita 

memiliki kapasitas yang sama dengan pria di bidang apapun, hanya saja 

stereotip masyarakat di Indonesia bahwa pria lebih dominan, perempuan 

saja tidak diberi kesempatan yang sama dibandingkan pria. Walaupun 

makin berjalannya waktu di Indonesia stigma ini terus berkurang, sosok 

presiden kita pun pernah ada yang wanita yaitu Megawati Soekarnoputri. 

Stigma negatif ini pun sekarang bisa minimalisirkan dengan adanya 

bukti-bukti wanita yang perkasa, karena wanita di Indonesia pada hari ini 

bisa menjadi apapun yang mereka mau dalam segala sektor. Presiden ada 

Megawati Soekarnoputri, mantan direktur world bank ada Sri Mulyani, 
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S.E., M.Sc., Ph.D, dan banyak juga atlet yang membanggakan dari jaman 

dulu seperti atlet bulu tangkis Susi Susanti sampai sekarang seperti atlet 

wushu Lindswell Kwok, di bidang seni khususnya film pun Indonesia 

memiliki Rini Sugianto salah satu animator serta visual effect pada film The 

Adventures of Tintin, The Hunger Games: Catching Fire, Avengers: Age of 

Ultron, maupun Teenage Mutant Ninja Turtles dan pastinya juga tim dari 

Wissemu yang menaklukkan 7 puncak gunung tertinggi di dunia. 

Wissemu adalah singkatan dari The Women of Indonesia's Seven 

Summits Expedition Mahitala-Unpar, tim yang pada awalnya berisikan 4 

orang perempuan bernama Mathilda Dwi Lestari, Fransiska Dimitri 

Inkiriwang, Dian Indah Carolina dan juga Fika. Tapi pada akhirnya yang 

menuntaskan ketujuh puncak gunung di tujuh benua yang berbeda itu adalah 

Mathilda Dwi Lestari (Hilda) dan Fransiska Dimitri Inkiriwang (Deedee).  

Penulis mengangkat topik perempuan dan juga ekspedisi pendakian 

gunung. Seperti pada hal-hal lainnya bahwa wanita kadang masih 

dipandang sebelah mata, apalagi jika berbicara naik gunung yang stereotip 

pada umumnya dilakukan oleh pria. Tapi pada nyatanya tim Wissemu ini 

membuktikan bahwa perempuanpun memiliki kapabilitas yang sama 

dengan pria. 

Penulis akan mengemas topik ini menjadi sebuah film karena film 

memiliki dampak yang kuat bagi orang-orang yang menyaksikan kekuatan 

pada visual dan audio yang membantu penonton menikmati dan juga 

memahami dari apa yang ingin disampaikan. Film dokumenter pun yang 
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dipilih penulis agar apa yang penulis ingin sampaikan dan sudah di riset 

dapat disuguhkan oleh fakta dan dikemas rapi di satu film dokumenter 

tersebut. 

Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada 

khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium 

ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para pekerja seniman dan insan 

perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide ceita. 

Secara esensial dan substansial film memiliki power yang akan berimplikasi 

terhadap komunikan masyarakat. (wibowo. Dkk, 2006:196). 

Film dokumenter menurut Paul Wells adalah teks Non-Fiksi yang 

menggunakan footage–footage yang aktual, di mana termasuk di dalamnya 

perekaman langsung dari peristiwa yang akan disajikan dan materi-materi 

riset yang berhubungan dengan peristiwa itu, misalnya hasil wawancara, 

statistik, dlsb. Teks-teks seperti ini biasanya disuguhkan dari sudut pandang 

tertentu dan memusatkan perhatiannya pada sebuah isu-isu sosial tertentu 

yang sangat memungkinkan untuk dapat menarik perhatian penontonnya. 

Yang akan diperdalam disini adalah Film Dokumenter dari 

banyaknya kategori film yang ada. Film dokumenter itu sendiri merupakan 

cerita atau kejadian nyata yang dituangkan atau di visualisasikan dan juga 

digabungkan menjadi sebuah karya film. Tujuan film dokumenter pun 

beraneka ragam ada yang ingin film dokumenter tak pernah lepas dari 

informasi, pendidikan, atau pun fenomena atau propaganda bagi individu 
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perorangan atau kelompok tertentu, Tentu topik yang diangkat meliputi 

fakta-fakta atau kejadian nyata yang ada. 

Pada Kesempatan kali ini, Penulis berperan sebagai sutradara di film 

dokumenter ini. Penulis akan membahas tentang fenomena yang meliput 

perempuan dan olahraga ekstrem yaitu ekspedisi perjalanan pendakian 

gunung. Latar belakang dari film ini adalah bahwa olahraga ekstrem juga 

disenangi dan mampu di eksekusi oleh para wanita. Hal ini kemudian 

menimbulkan banyak pro dan kontra dan juga fakta-fakta yang tidak pernah 

terbayangkan sebelumnya yang akan terjawab melalui film dokumenter 

yang berjudul “Wissemu” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang penulis ingin gali dari uraian diatas adalah tentang 

masalah dibalik ekspedisi tim Wissemu yang mereka hadapi dari preparasi, 

masalah internal yang dialami oleh tim, musibah yang menimpa Caro dan 

tim, dan juga masalah batin yang mereka alami. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang harus dijaga oleh penulis adalah dari 

perancangan pada konsep visual, film treatment, dan penerapannya. 
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1.4 Tujuan Penilitian 

Film dokumenter “Wissemu” ini memiliki tujuan untuk memberikan 

pemahaman bahwa olahraga ekstrem itu tidak hanya dapat dilakukan atau 

ditaklukan oleh para laki-laki saja, bahkan perempuan pun bisa melakukan 

dan menyelesaikan olahraga ekstrem itu sendiri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat untuk Penulis 

Manfaat untuk penulis adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan 

juga memperkaya dan berbagi ilmu tentang apa yang penulis sukai yaitu 

membuat film dan juga mendaki gunung.  

 

1.5.2 Manfaat untuk Mahasiswa DKV 

Manfaat untuk mahasiswa dkv adalah untuk mempelajari dan 

memahami teknik dari pembuatan film dokumenter dari proses pre-

produksi, produksi, sampai pasca produksi. 

 

 1.5.3 Manfaat untuk Masyarakat Luas 

Manfaat untuk masyarakat luas adalah untuk mengetahui cerita dan 

fakta dibalik ekspedisi pendakian gunung yang ekstrem. Dan juga bagi para 

perempuan agar tidak putus asa jika ingin menekuni olahraga ekstrem 

apapun yang ada. 


